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I. Mesto Myjava a TL v roku .... :
Rok 2017 bol zo strany vedenia mesta a práce MsZ úspešný .
-

MsZ pracovalo v zastúpení strán: nezávislí- 16 poslancov, Smer – sociálna
demokracia- 2 poslanci, NOVA – 1 poslanec. Zasadalo krát.
Vo vedení mesta pracoval ako viceprimátor Ing. Tomič a vo funkcii vedúcej
úradu Ing. Jarmila Sluková.
Ešte stále sa mesto súdi zo štátom o doplatenie dotácie na „Nezábudku“
„Kino Primáš“ premietalo filmy počas prázdnin v júli a auguste v amfiteátri
v Trnovcoch.

Matrika )
O počte obyvateľov a jeho štruktúre.
Počet obyvateľov mesta Myjava k 1. 1. 2017. Myjava:
Prvým dieťatkom 2017 narodeným v myjavskej pôrodnici bol 1. januára o 16 hodine
ľubko Oláh z Jablonice. Narodil sa 2. januára o 7.02 hodine. Meral 50 cm a vážil 3,30
Kg. O 9,50 hodine sa narodila aj prvá občianka Myjavy Terezka mamičke A.
Michálkovej ako jej prvé dieťa. Merala 52 cm a vážila 3,70 kilogramu.
b)štátna správa (parlamentné,
Voľby do orgánov samosprávnych krajov.
V sobotu 4. novembra 2017 sa na Slovensku uskutočnili voľby do orgánov
samosprávnych krajov. V Myjave malo 9877 oprávnených voličov. Mali
možnosťvybrať so siedmich kandidátov na predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja. a zakrúžkovať maximálne dvoch z pätnástich kandidátov na poslancov
krajského zastupiteľstva. Sedem volebných miestností sa nachádzalo priamo v
Myjave, tri boli situované v mestskej časti Turá Lúka. Najvyšší počet oprávnených
voličov bol registrovaný v okrsku č. 5 s volebnou miestnosťou na Jablonskej ulici išlo o 1419 občanov, najnižší v okrsku č. 10 s volebnou miestnosťou v časti Turá
Lúka - U Vankov, kde ich bolo 155. Najviac hlasov na predsedu – 1074 dostal
Jaroslav Baška (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD, Strana zelených) . Pavel Halabrín
(NEKA) - 1227 hlasov, Henrich Gašparík (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD, Strana
zelených) - 750 hlasov
MsÚ,vedenie mesta a zmeny v zastupiteľstve, odbory,
komisiách, - Komisia pre školstvo a mládež Predseda : Deväťčlenná komisia pod
vedením predsedníčky Bc. Viera Dugová v roku 2017 zasadala 4- krát.
- Komisia pre financovanie rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu Predseda : Ing. Jaroslav Krč-Šebera a v r.2017 zasadala 5- krát. Zasadala
v deväťčlennom zložení.
- Komisia kultúry - Deväťčlenná komisia pod vedením predsedníčky Mgr. Viery
Feriancovej v roku 2017 zasadala 2- krát.
- Komisia športu – Deväťčlenná komisia pod vedením Ing. Tomiča zasadala v roku
2017 1 krát.
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- Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo – Desať členná Komisia pre sociálne
veci a zdravotníctvo pod vedením predsedu Ing. Petra Valúcha v roku 2017
zasadala 6- krát.
- Komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta- Predseda : Ing.
Vladimír Tóth a v r.2017 zasadala 4- krát..
- Komisia pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta:
predseda: Ing. Jaroslav Krč-Šebera, v r.2017 zasadala 6- krát.
d)Mestské zastupiteľstvo (najdôležitejšie zmeny, rozhodnutia, predaje, riešenia,
návrhy, projekty, kapitálové a investičné akcie, prijaté dokumenty)
MsZ zasadalo v r.2017 v tomto zložení:
Ing. Rastislav Kostelný, Roman Pobjecký, Jaroslav Viselka, Ing. Vladimír Tóth, Ing.
Marián Orávik, Ing.Peter Valúch, Ing., Stanislav Tomič, Mgr. Viera Feriancová, Ing.
Jaroslav Krč-Šebera, MUDr. Jozef Markovič, MUDr. Milan Mokoš, Viera Dugová, Ing.
Martin Černáček, Ing. Ľubomír Halabrín, Jaroslav Hargaš, Mgr. Ľubomír Karika, Ing.
Milan Majtán, Ing. Jaroslava Saková, Ing. Martin Podmajerský.
Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR
číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolával
riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave v roku 2017 - 7 krát.
Prvé zasadnutie sa konalo 23. 2. 2017, ďaľšie: 4. 5., 22.6., 24.8., 26.10., 6.12.,
13.12.2018.
(pdf) Uznesenia z rokovania MsZ v Myjave, 6. 12. 2017 a 13. 12. 2017.pdf - 5.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018 6. VZN
Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady - schválenie 7. VZN Mesta Myjava o dani z nehnuteľností - schválenie 8.
VZN Mesta Myjava o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia – schválenie 9. Návrh
viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2018 -2020 a stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu
. Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2018 - U z n e s e n i e č.
131/12/2017 Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e I. p r e r o k o v a l o A. Projekt
kriminálnej prevencie a žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 II. s c h v a ľ u j e
A. Finančný príspevok na spoluúčasť pri financovaní projektu vo výške maximálne
2000.- €.U z n e s e n i e č. 133/12/2017 Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e I. p r e r
o k o v a l o A. Návrh kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu v Novom
Meste nad Váhom za Mesto Myjava na volebné obdobie 2018-2021 II. s c h v a ľ u j
e A. Návrh kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu v Novom Meste nad
Váhom za Mesto Myjava na volebné obdobie 2018-2021: 1. Zlatu Vydarenú, Myjava,
Staromyjavská 721/12 2. Ing. Alžbetu Smetanovú, Myjava, Marečkova 970/14 3. Bc.
Danicu Holičovú, Myjava, 8. apríla 370/7 4. Jaroslava Hargaša, Myjava, Zory
Lackovej 13 5. Ing. Stanislava Tomiča, Myjava, Dolná štvrť 509/24
13. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018
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(pdf) Uznesenia z rokovania MsZ v Myjave, 26. 10. 2017.pdf. (pdf) Zápisnica z
rokovania MsZ v Myjave, 26. 10. 2017.pdf. (pdf) Uznesenia z rokovania MsZ v
Myjave, 24. 8. 2017.pdf. (pdf) Zápisnica z rokovania MsZ v Mjave, 24. 8. 2017.pdf.
(pdf) Uznesenia z rokovania MsZ v Myjave, 22. 6. 2017.pdf. (pdf) Zápisnica z
rokovania MsZ v Myjave, 22. 6. 2017.pdf. (pdf) Uznesenia z rokovania MsZ v Myjave,
4. 5. 2017.pdf. pdf) Zápisnica z rokovania MsZ v Myjave, 4. 5. 2017.pdf. (pdf)
Uznesenia z rokovania MsZ v Myjave, 23. 2. 2017.pdf. (pdf) Zápisnica z rokovania
MsZ v Myjave, 23. 2. 2017.pdf
II. Hospodársko - ekonomická situácia.
Stručný prehľad vývoja zadlženosti myjavskej samosprávy a ekonomickej
kondície mesta. stručný prehľad vývoja zadlženosti myjavskej samosprávy a
ekonomickej kondície mesta spracovaný Odborom ekonomickým a majetku mesta. Z
tabuľky zverejnenej pod týmto článkom vyplýva, že v roku 2017 v porovnaní s tým
predošlým sa dlh mesta znížil percentuálne o 0,9%, hoci je jeho výška vo finančnom
vyjadrení o niečo vyššia. Predstavuje sumu 3 682 640,83 €. V predošlom roku to bolo
3 581 874,55 €. Poklesla však hodnota v danom roku splatenej istiny z 1 268 830,46
€ na 826 856,53 €.
Aktuálne je tak dlh mesta na úrovni 37,40%. Zákonom povolená maximálna hranica
dlhu je 60%. Inak sa od kritického roku 2011 do konca roka 2017 dlh mesta znížil o
viac ako 35%. Dlhová služba dosahuje aktuálnu hodnotu 13,42%, podľa zákona
nesmie presiahnuť hodnotu 25%. Dlh na jedného obyvateľa je vo výške 320,31 € a je
porovnateľný s hodnotou v roku 2013. Skratka BP v tabuľke znamená bežné príjmy.

Správa o hospodárení spoločnosti SPARTAK MYJAVA a.s. za rok 2017
Majetok spoločnosti dosiahol k 31.12.2017 hodnotu 1 527 683 €. V porovnaní s
predchádzajúcim rokom je to pokles o 340 060 €. Najväčšou položkou majetku je
dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavuje 90,8 % celkového majetku. Čo sa týka
dlhodobého hmotného majetku, v priebehu roka 2017 nebol obstaraný žiadny
investičný majetok. Pokles účtovnej hodnoty majetku bol spôsobený výlučne
opotrebením majetku vyjadreného formou oprávok, ktoré za rok 2017 predstavovali
sumu 175 694 €. Najväčšou položkou dlhodobého hmotného majetku sú stavby,
ktoré predstavujú cca 90 % z celkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku.
Ďalšou položkou majetku sú krátkodobé pohľadávky, ktoré k 31.12.2017
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predstavovali hodnotu 125 996 €, čo predstavuje 8,2 % z celkovej hodnoty majetku.
Krátkodobé pohľadávky sú v plnej výške tvorené krátkodobými pohľadávkami z
obchodného styku. Z celkovej výšky týchto pohľadávok predstavujú pohľadávky do
lehoty splatnosti 70 494 € , čo je 56 % z celkovej hodnoty krátkodobých pohľadávok
z obchodného styku. Pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú 55 502 €, čo je 44
% z celkovej hodnoty krátkodobých pohľadávok z obchodného styku. Ďalšou
položkou je časové rozlíšenie, ktoré k 31.12.2017 predstavuje 5 077 €, sú to vlastne
položky, ktoré sa týkajú nasledujúceho účtovného obdobia a boli fakturované
jednorazovo v roku 2017 /štartovné, poistenie majetku, software/. Konečný stav
finančných prostriedkov na účtoch v banke a v pokladni predstavoval k 31.12.2017
sumu 6 396 €. Čo sa týka zásob, tieto k 31.12.2017 predstavovali sumu 2 735 €/
zásoby minerálky, reklamné predmety, dresy/
Zariadenie opatrovateľskej služby „Nezábudka“ Myjava
ZOS „Nezábudka“ zabezpečuje ubytovanie v jednoposteľových a dvojposteľových
izbách s príslušenstvom. V zariadení je: 8 jednolôžkových izieb 66 dvojlôžkových
izieb
V roku 2017 odoberalo raňajky v priemere 64 prijímateľov, obedy 100 prijímateľov a
večere 45 prijímateľov.
ZOS „Nezábudka“ poskytovalo k 31.12.2017 starostlivosť 102 prijímateľom a 20
občanom mesta Myjava poskytovalo terénnu opatrovateľskú službu. V ZOS
„Nezábudka“ je jedna prijímateľka zbavená spôsobilosti na právne úkony. V priebehu
roka bolo prijatých 20 prijímateľov, z dôvodu úmrtia bol ukončený pobyt 17
prijímateľom. Na vlastnú žiadosť odišli 2 prijímatelia. K 31.12.2017 sme evidovali 10
žiadostí o umiestnenie v našom zariadení.
Financovanie sociálnych služieb Celkové príjmy za rok 2017 predstavovali
928.930,11 €, z toho vlastné príjmy 391.330,11 € a zo štátneho rozpočtu 537.600 €.
Celkové výdavky za rok 2017 boli vo výške 787.086,10 €. Bežné výdavky -čerpanie
bežných výdavkov je 394.349,16 €, ktoré boli kryté dotáciou z prostriedkov štátneho
rozpočtu. Do štátneho rozpočtu z dôvodu neobsadených miest v zariadení a z
dôvodu, že dotáciu žiadame na plnú kapacitu 140 miest bolo vrátené 143.250,84 €.
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného PSS v roku 2017 predstavovali 630,67 €
mesačne.
III. Budovanie a výstavba (budovanie infraštruktúry mesta
Nový pult centralizovanej ochrany
V novembri 2017 bol Mestskej polícii Myjava odovzdaný nový pult centralizovanej
ochrany objektov získaný v rámci projektu s názvom Zriadenie pultu centralizovanej
ochrany. Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva vnútra SR v oblasti
prevencie kriminality a podporený sumou 4000,- €. Spolufinancovanie mesta Myjava
bolo vo výške 2 357,24 € a celkové náklady na projekt dosiahli hodnotu 6357,24 eur.
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V rámci realizácie bol zakúpený potrebný hardvér, softvér, zrealizovaná inštalácia
celého systému a uskutočnilo sa zaškolenie pracovníkov.
Výmena interiérového vybavenia Mestskej knižnice v Myjave II, V novembri 2017
sa v Mestskej knižnici Myjava uskutočnila čiastočná výmena jej interiérového
vybavenia v rámci realizácie projektu nazvaného Výmena interiérového vybavenia
Mestskej knižnice v Myjave II, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia. V detskom oddelení tak bolo vymenených zvyšných dvadsať starých regálov
na knihy za nové. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia tak majú mladí čitatelia
kompletne všetky knižné regále nové. Výmena sa začala tento rok aj v oddelení pre
dospelých čitateľov, kde bolo zatiaľ vymenených 15 kusov regálov. Celkové náklady
projektu dosiahli hodnotu 5 378,- €, z toho 5 000,- € poskytol práve Fond na podporu
umenia.
Ďalej do Mestskej knižnice v Myjave v septembri pribudlo ďalších 205 nových
knižných titulov. Tie boli pre čitateľov zakúpené v rámci projektu s názvom Nákup
nových kníh, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Celkové
náklady dosiahli hodnotu 2034,56 €, z toho v rámci dotácie Fond na podporu umenia
poskytol sumu 1900,- €. Doplnené knihy sú najmä z oblasti beletrie, ale nechýba ani
odborná a náučná literatúra z histórie, psychológie, pedagogiky, filozofie, didaktiky a
podobne. Nové tituly môžu čitatelia nájsť tak v oddelení pre dospelých, ako aj v
oddelení pred deti a mládež.
Vplyv na život obyvateľov. Myjavy a vplyv na životné prostredie)
Zberová sobota: Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia
s. r. o. vykonávali 25. 3. 2017 na území mesta Myjava vrátane Turej Lúky takzvanú
zberovú sobotu. Zber bol zameraný na veľkoobjemový odpad.
Zber odpadu - Urobme Myjavu krajšou! Po vlaňajšej skúsenosti, ktorá bola
úspešná jarné upratovanie v roku 2017 bolo v sobotu 8. apríla 2017 v čase od 8.00
do 12.00 h. Prevádzalo sa spoločné čistenie ulíc Myjavy od odpadkov. Občania sa aj
tohto roku zúčastnili vo veľkom počte.
Generálny pardon udelila Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. na
neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Producenti
odpadových vôd, ktorí boli bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, mali v období
od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie.
V tom prípade Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) garantovala, že si
nebude voči nim uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu. V prípade
preukázania neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie po
skončení generálneho pardonu si BVS od neoprávnených producentov začala
uplatňovať náhradu škody a aj zmluvnú pokutu – v prípade fyzickej osoby
(nepodnikateľa) vo výške 300 EUR a v prípade ostatných producentov vo výške 3000
EUR.
a) Zdravotníctvo
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Bezplatné darcovstvo krvi – Študentská kvapka krvi 2017 V poradí už 22.
študentská kampaň Slovenského Červeného kríža začala tohto roku od 17. do 18.
novembra 2016. Počas kampane sa darcovia krvi mohli zapojiť do súťaže o desať
cien, ktoré venovala spoločnosť Celimed a Slovenský Červený kríž. Študentská
kvapka krvi v HTO NsP Myjava začala vo štvrtok 20. 10. 2016 od 6.00 h.

NsP Myjava – Pôrodnícke oddelenie - v roku 2017 sa narodilo v myjavskej pôrodnici
424 detí.
NsP v júni navštívil v rámci pracovnej cesty v Myjave navštívil predseda TSK
Jaroslav Baška. Prišiel slávnostne uviesť do prevádzky tri nové výťahy, dva nákladné
a jeden osobný. Ďalej pribudla endokrinologická a kardiologická ambulancia
a onedlho kraj uvoľní finančné prostriedky na digitálny röntgen za 250 tisíc Eur
a rekonštrukcia celého rádiologického oddelenia za 130 tisí Eur.
plakety, štatistické údaje, projekty
b) sociálne zabezpečenie
(zaujímavé rozhodnutia komisie, organizácie, vedenie, zmeny v organizáciách
a štruktúrach, podujatia, nové prístroje, rozširovanie, zmeny v oddeleniach,
sponzorské , plakety,
Komunitné centrum Khamoro
Neziskové organizácie v Myjave
Občianske združenie Pavučinka
Charitatívny koncert Pavučinka sa konal 4.2.2017 v hlavnej sále DkSD. Vyše
dvojhodinový koncert obsahoval pestré zloženie účinkujúcich a to: deti Spojenej
školy v Myjave, klientov Úsvitu, Matej Borovský, Spevácky zbor Ev, cirkevného
zboru, hudobná skupina Switch on FS Kopa, Aurélia Bolechová, Jaroslav Hargaš.
Občianske združenie v roku 2015 založili manželia Mgr. Jarmila Trizuliaková PhD
s manželom PhD Milanom Trizuliakom a Jaroslav Hargaš. Združenie pracuje za
účelom pomoci telesne postihnutím deťom.
JDS Jednota dôchodcov Slovenska na Myjave má v súčastnosti 420 členov.
Stretnutie v októbri býva venované jubilantom, ktorý majú od 75 rokov po piatych
vyššie. Jubilantov v tomto roku bolo tridsať jeden.
c) Požiarna ochrana, bezpečnostné služby: profesionálna (štatistika, zásahy,
spolupráca),
dobrovoľné zbory (aktivity)
Mestský hasičský zbor mesta Myjava sa skladá zo štyroch Dobrovoľných hasičských
zborov.
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Skutočné čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Rok 2017 DHZ Myjava
1 779,37 Eur. DHZ Turá Lúka 5 378,83 Eur * .DHZ Vankovia 2 194,47 Eur,DHZ
Belanský 9 612,92 eur *z toho3 000 eur dotácia z DPO SR.
DHZ Myjava: Pracoval v roku 2017 pod vedením predsedu p. Ivaniča Milana a
veliteľa p. Toráča Vladimíra. Činnosť v roku: – inštruktážno- metodické zamestnanie
u Belanských a v obci Brestovec, - hasičský deň Lesanka a prezentácia vozidla
TATRA v Novom Meste Nad Váhom.
V piatok 1. septembra 2017 o 9.00 h na Námestí M. R. Štefánika v Myjave bola
odhaliená pamätná tabuľa zakladateľom prvého hasičského spolku na území Myjavy.
Tabuľa je osadená v ostrovčeku zelene na hlavnom námestí, kúsok od detského
ihriska. DHZ Myjava v roku 2017 zahájili proces administratívnej prípravy Verejnej
zbierky. Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na reštaurovanie historického
hasičského vozidla TATRA z roku 1934. Za týmto účelom zriadili Občianske
združenie pod názvom Myjavská hasičská história. V minulom roku získali od
Prezídia DPO SR dotáciu na opravu vozidla TATRA 1000 eur. Z tohto príspevku sa
čiastočne opravil brzdový systém na vozidle.
DHZ Belanský : Pracoval v roku 2017 pod vedením predsedu Bašnára Mariána a
veliteľa Podzámskeho Jána. Činnosť v roku: – inštruktážno- metodické zamestnanie
v Brestovci – okresná súťaž pripravenosti hasičských družstiev vo Vrbovciach –
súťaž o pohár Primátora mesta Myjava u Vankov - hasičský deň na Lesanke
DHZ Vankovia : Predseda p. Vrba Ján, veliteľ p. Podzámsky Ján. Činnosť v roku:
– požiarna hliadka na folklórnom festivale, – hasičská súťaž o Pohár primátora
mesta Myjava, - okresná súťaž pripravenosti hasičských družstiev vo Vrbovciach –
hasičský deň na Lesanke, – inštruktážno- metodické zamestnanie v Brestovci Veterán súťaž v Cerovej
Hasičská súťaž U Vankov Tohto roku 22.7. 2017 sa konal už 17. Ročník. Zúčastnilo
sa sedem mužských a jedna ženské družstvo. Čas 14,50 sec. bol výťazný útok
hasičov s Babulicovho vrchu. V tomto roku bol pre prudký lejak odsúťažené len jedno
kolo útoku. Šúťaž savičiarov sa nekonala.
Dobrovoľný hasičský zbor Turá Lúka - Je zaradený do B kategóriea z toho plynie
ročná finančná podpora DHZO v roku 2017 – 3000 Eur.
Pracoval v roku 2017 pod vedením predsedu Majtána Pala a veliteľa Holiča Pavla.
Činnosť v roku: - hasičská súťaž o Pohár primátora mesta Myjava u Vankov, –
okresná súťaž pripravenosti hasičských družstiev vo Vrbovciach, - hasičský deň na
Lesanke – taktické cvičenie na Starej Myjave.
Veľa úsilia sa venuje udržiavaniu hasičskej techniky a hasičských zbrojníc a ich
okoliu. V roku 2017 bola podaná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice u Vankov. Dotácia nám nebola poskytnutá. Rekonštrukcia je v rozpočte na
rok 2018. Rozpočtované náklady sú vo výške 20 000 eur. Rekonštrukcia pozostáva z
obnovy fasády, výmeny okien, obnovy strešného plášťa vymaľovanie interiéru. Na
základe výzvy Ministerstva vnútra SR mesto podalo v minulom roku žiadosť o dotáciu
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na rekonštrukciu a obnovu hasičskej zbrojnice v Turej Lúke vo výške 30 000 eur.
Dotácia nám nebola schválená. V tomto roku sme ju podali znova. Z dotácie je
naplánovaná výmena garážových brán, výmena vchodových dverí, rekonštrukcia
kúrenia, vybudovanie šatní, sociálnych zariadení a nová strešná krytina.
Ďalšia oblasť je ekonomické zabezpečenie mestského hasičského zboru. Všetky štyri
dobrovoľné hasičské zbory sú odkázané na financovanie Mestom Myjava, DHZ Turá
Lúka získava prostriedky aj z vyššie uvedeného príspevku od DPO SR. DHZ Myjava
a Turá Lúka sa snažia získať finančné prostriedky aj tým že sa zaregistrovali ako
príjemcovia 2% podielu z dane.
Dobrovoľný hasičský zbor Myjava odhalil 1. septembra 2017 o 9.00 h pamätnú
tabuľu zakladateľom spolku ktorý bol, ako prvý na územi Myjavy. Tabuľa bola
osadená v ostrovčeku zelene na hlavnom námestí, kúsok od detského ihriska.
V. Školstvo a vzdelávanie:
a)MŠ (zmeny v organizáciách, budovanie, rušenie, štatistické údaje,
V pondelok 4. septembra 2017 nastúpilo do myjavských škôl 986 detí - o 5 detí viac,
ako pred rokom a z toho 106 prvákov. Škôlky zasa privítali vo svojich dočasne
stiesnených priestoroch, keďže na niekoľkých objektoch stále pokračujú
rekonštrukčné práce, 352 detí. Ide o rovnaké číslo, ako v septembri 2016.
Základné školy v Myjave: ZŠ Viestova: 476 žiakov, z toho 49 detí v 1. ročníku (3
triedy), ZŠ Štúrova: 481 žiakov, z toho 54 detí v 1. ročníku (3 triedy), ZŠ Turá Lúka:
29 žiakov, z toho 3 deti v 1. ročníku (spojený 1. a 2. ročník). Spolu: 986 žiakov, z
toho 106 detí v 1. Ročníku.
Materské školy v Myjave: MŠ Bradáčova spolu s elokovanými pracoviskami: 320
detí, z toho 104 predškolákov. pracovisko Hoštáky: 89 detí, z toho 24 predškolákov,
elokované pracovisko SNP: 139 detí, z toho 52 predškolákov, MŠ Turá Lúka: 32 detí,
z toho 14 predškolákov. Spolu: 352 detí.
b) ZŠ zmeny v organizáciách
ZŠ Štúrova a Základná škola na Viestovej ul. v Myjave v školskom roku 2017/2018
otvorili takzvaný prípravný ročník, a to po jednej triede na každej základnej škole.
Ten je určený deťom s navrhovaným odkladom školskej dochádzky, ktoré ešte nie sú
celkom pripravené na nástup do prvého ročníka a chceli by sa na fungovanie v
školskom kolektíve dobre pripraviť. V súčasnom školskom roku 2016/2017 už na
Základnej škole na Štúrovej ul. v Myjave funguje prípravný ročník, ktorý navštevuje
osem detí.
Školský rok 2016/2017 bol MŠVVaŠ SR vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti a
nesie sa pod heslom „Myslenie je pohyb“. Vo februári sa žiaci v IX. C triedy zúčastnili
celoplošného testovania čitateľskej zručnosti. V testovaní dosiahli veľmi dobré
výsledky - 75,9 %, čo je lepšie ako priemer Trenčianskeho kraja (68,89 %) a celého
Slovenska (68,98 %).
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Tajomstvá lesa V marci 2017 bola v Kultúrnom dome Samka Dudíka Myjava
vyhodnotená súťaž Tajomstvá lesa - výtvarná súťaž detí materských škôl,
základných škôl a ZUŠ. Ocenené boli i výtvarné práce dvoch našich žiačok. Čestné
uznanie a knihu dostala Vanessa Turanová z III. A a Nikol Ochodnická zo VII.
Dr. Zembolí – Tento multimediálny výchovný koncert sa uskutočnil vo štvrtok 4. mája
2017 V Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave. Išlo o veselý detský program z
tvorivej dielne spoločnosti LETart production, v ktorom sa jeho autori milou a
nenásilnou formou zaoberali otázkami ekológie, environmentálnymi problémami,
ľudskou chamtivosťou a krátkozrakosťou, ktorá raz môže náš život a životné
podmienky zmeniť na nepoznanie. Počas koncertu tvorcovia pásma spoločne s
deťmi hravou formou zachraňovali našu Zem. Projekt bol podporený Trenčianskym
samosprávnym krajom v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči
sumou 1161,- €, ktorý je súčasťou projektu Zelená župa.
ZŠ Štúrova dostala v Januári pokutu za prečerpanie odberu plynu. Dva dni prekročili
spotrebu viac, ako o 10%, čo znamenalo 400m3 a pokutu 7 000 Eur. SPP po
dohode, ktorú iniciovalo mesto Myjava a primátor mesta Pavel Halabrín po splatení
pokuty vystavilo pri škole ihrisko pre deti. A to v rámci grantového programu „Fit
park“, posilovacie zariadenia v hodnote 1500 Eur. Ďalej spravili zdarma tepelný audit
celej budovy. Z dluhu odpustili 2000Eur. V podstate do konca roku splatila škola celý
dlh 3500 Eur.
Športová akadémia Mateja Tótha aj na Myjave
Témou stretnutia bolo okrem iného aj predstavenie projektu Akadémie Matej Tótha,
ktorá odštartuje svoju činnosť v budúcom školskom roku. Základná škola na Štúrovej
ulici v Myjave je jednou z vybraných 79 škôl v rácmi Slovenska, na ktorej sa budú
aktivity akadémie realizovať. grant od telekomunikačnej spoločnosti O2, ktorý
zabezpečí škole prostredníctvom Mateja Tótha a jeho tímu profesionálny športový
program v podobe jedinečného krúžku. Ten bude v škole k dispozícii bezplatne pre
20 detí v trvaní jedného školského roka, a to 2-krát do týždňa, pričom jedna
tréningová hodina trvá 60 minút. Atraktívnou pre deti bude tiež osobná účasť Mateja
Tótha na vybranej hodine.

V utorok 30. mája 2017 navštívil Základnú školu na
Štúrovej ulici v Myjave olympijský víťaz, chodec Matej Tóth. Najskôr sa stretol na
besede o 12.30 h so žiakmi školy a popoludní o 15.30 h v priestoroch jedálne sa
konalo rodičovské združenie s jeho účasťou. Bolo určené rodičom detí z I. stupňa
základných škôl a rodičom detí z materských škôl, ktoré nastúpia v školskom roku
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2017/2018 do prvého ročníka. Témou stretnutia bolo okrem iného aj predstavenie
projektu Akadémie Matej Tótha, ktorá odštartuje svoju činnosť práve v budúcom
školskom roku. Základná škola na Štúrovej ulici v Myjave je jednou z vybraných 79
škôl v rácmi Slovenska, na ktorej sa budú aktivity akadémie realizovať.

Eko-učebňa - Žiaci Základnej školy na Štúrovej
ulici v Myjave sa môžu od mája tešiť z novej Eko-učebne, prostredníctvom ktorej si
môžu intenzívnejšie budovať vzťah k prírode a naučia sa sami starať o rastliny. Ekoučebňa im umožní zažiť radosť z dopestovania si vlastného kvetu, bylinky, drobného
ovocia, okrasných trvaliek... Zároveň sa tu deti v rámci vyučovania naučia
rozpoznávať rôzne druhy okrasných drevín a krovín, prakticky si ukážu spôsob, ako
dreviny sadiť, chrániť, aj následnú starostlivosť o ne. Súčasťou prírodnej učebne v
školskom areáli je tiež takzvaný pocitový chodník, kde si môžu žiaci vyskúšať
prírodné materiály na vlastnej koži. Na realizácii tohto projektu sa podieľali
zamestnanci Mestského úradu Myjava z Oddelenia výstavby a životného prostredia a
Oddelenia regionálneho rozvoja, žiaci základnej školy spolu so svojimi rodičmi
a učiteľmi. Projekt bol podporený Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci
grantového environmentálneho programu Zelené oči sumou 2000,- €, ktorý tvorí
súčasť projektu Zelená župa. Spolufinancovanie zo strany mesta bolo výške 1434,68
€.
Spojená škola Myjava – Dni jablka – 21 októbra. To bola akcia zameraná na
propagáciu zdravého stravovania a trvala po celý týždeň. Po celíý rok pedagógovia
pripravujú na každý mesiac aktuálnu tému, končiac vianočnýni ozdobami.
Podujatia
Medzinárodný festival outdoorových filmov napísal v tomto roku svoju pätnástu
kapitolu. Podujatie v prebiehalo od 13. do 18. novembra 2017. V kine Primáš bolo
šesť premietacích blokov s celkovo 26 filmami reprezentujúce Slovensko, Česká
republika, Taliansko, USA, Kanada, Mexiko, Maroko, Grécko a Veľká Británia.
Premietanie prebiehalo o 19.00 h a vstupné na jeden blok bolo 2,- €. Filmy uvádzané
v Myjave v rámci festivalu boli s tematiku skialpinizmu, paraglidingu, kajakárstva,
horolezectva, jaskyniarstva, cestovania po neznámych krajinách a mnohé ďalšie. Bol
premietnutý i oceňovaný slovenský dokument o horských nosičoch s názvom
Sloboda pod nákladom,
e)SŠ (zmeny v organizáciách, budovanie, rušenie, štatistické údaje, zmeny vo
vedení, podujatia,
Gymnázium Myjava - Zbierka na výstavbu voliéry pre zranené vtáky - Študenti
druhého ročníka Gymnázia v Myjave sa zapojili do medzinárodného projektu s
názvom „Who else?", ktorého hlavným cieľom je podporiť študentskú lokálnu
iniciatívu. Rozhodli sa pre podporu Záchrannej stanice pre voľne žijúce živočíchy v
Brezovej pod Bradlom. Cieľom iniciatívy bolo pomôcť vybudovať novú voliéru pre
zranené vtáky, ktorú stanica nutne potrebuje.
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Myjavu navštívil francúzsky veľvyslanec V rámci týždňa
netradičného vyučovania realizovaného na Gymnáziu Myjava navštívili v piatok 7.
apríla 2017 túto školu francúzsky veľvyslanec J. E. Christophe Léonzy a generálna
riaditeľka Sekcie európskych záležitostí na MZVaEZ Iveta Hricová. Návšteva
gymnázia začala stretnutím so zástupcom riaditeľa školy a žiakmi, ktorí majú do
svojho vyučovacieho procesu zaradený ako cudzí jazyk francúzštinu. Následne sa
konala diskusia v jedálni školy, na ktorej sa zúčastnili žiaci bilingválneho štúdia. Tí s
hosťami diskutovali o rôznych témach týkajúcich sa Európskej únie, BREXIT-u či
zhodnotenia predsedníctva SR v Rade EÚ. Hovorilo sa i o domácom trhu, vzťahoch
medzi Ruskom a USA, boji proti extrémizmu a samozrejme, francúzsko-slovenských
vzťahoch.
Myjavské gymnázium v rámci pracovnej cesty v Myjave v júni navštívil predseda
TSK Jaroslav Baška. Prišiel zahájiť rekonštrukciu výmeny okien a komplexné
zateplenie budovy. TSK vposlednej dobe dal finančné prostriedky na rekonštrukciu
laboratórii a komplexnú rekonštrukciu multifunkčného ihriska.

V krajine bicyklov a veterných mlynov
Od 26. septembra 2017 bola dvanásťčlenná skupina žiakov a učiteľov zo Základnej
školy na Štúrovej ulici v Myjave na 7-dňovom výmennom pobyte v Dánska. Počas
týchto dní mali možnosť vidieť okrem hlavného mesta Kodane vidieť aj najsevernejší
bod Dánska, Skagen, kde sa zlievajú Severné a Baltské more. Myjavčania si mohli
na záver spolu s dánskymi kamarátmi absolvovať prechádzku areálom spriatelenej
školy Farsø Efterskole.
V termíne od 7. do 10. 9. 2017 navštívilo 27 žiakov zo Základnej školy na Štúrovej
ulici v Myjave partnerskú slovenskú obec myjavskej samosprávy Jánošík v Srbsku.
Výmenný
pobyt
školáci
absolvovali
pod
vedením Mgr.
Dagmar
Smolíčkovej a PaedDr. Radúza Dorňáka. Žiaci boli ubytovaní v rodinách detí zo
Základnej školy T. G. Masaryka v Jánošíku. Po príchode do Srbska výpravu z
kopaníc slávnostne privítala pani riaditeľka Zuzana Halabrínová. Dopoludnie hostia
strávili v základnej škole pri spoločných zoznamovacích aktivitách a prehliadke školy.
Popoludní zasa navštívili farský úrad a kostol, v ktorom ich privítal evanjelický
kňaz Sladan Daniel Srdić. Žiaci tu získali informácie o výstavbe kostola a živote
našich rodákov po príchode do Srbska pred dvoma storočiami, o spoločenských
aktivitách a bežnom kolobehu života v Jánošíku. V piatok deti prežili deň plný
zábavy, súťaží a hier. V sobotu 9. septembra 2017 totiž navštívili hlavné mesto
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Belehrad. Prešli si historické centrum, videli rôzne pamiatky, parlament, kostoly a aj
vojenské múzeum umiestnené na hrade Kalemegdan, ktorý sa týči nad riekou Sáva.
V Srbsku sa deťom i pedagógom veľmi páčilo a tešia sa z nových priateľstiev.
Začiatkom roka 2018 zasa žiaci zo ZŠ T. G. Masaryka z Jánošíka navštívia ZŠ na
Štúrovej ul. v Myjave.
Myjavskí gymnazisti na Sicílii
Myjavské gymnázium sa už niekoľko rokov zapája do rôznych aktivít
reprezentujúcich školu, región a krajinu vo svete. Naposledy vďaka projektu
Erasmus+ vycestovali myjavskí študenti spolu s mladými ľuďmi z partnerských škôl z
Grécka, Fínska a Dánska na taliansky ostrov Sicília. Tu sa stretli, aby na pôde
hosťujúcej školy v Palerme obhajovali svoje podnikateľské zámery. Názov projektu
slovenských gymnazistov niesol názov Študentské centrum v Myjave.
Tento zámer natoľko zaujal hodnotiteľov, že napokon získal prvé miesto spomedzi
všetkých zúčastnených krajín, na čo sú zástupcovia školy veľmi hrdí. Navrhované
Študentské centrum má byť zamerané na umelecké vyžitie študentov myjavského
gymnázia. Po príchode na letisko v Palerme, ktoré je hlavným mestom Sicílie, prišli
výpravu privítať hosťujúce rodiny. Miestna škola, ktorá bola zapojená do projektu,
mala pre hostí pripravený bohatý program pozostávajúci z rozluičných aktivít.
Gymnazisti navštívili tunajšie kultúrne pamiatky, pláže, farmu vyrábajúcu tradičné
syry, skrátka, každý si prišiel na svoje. Najbližšia príležitosť na ďalšie stretnutie sa
študentom naskytne v apríli 2018, kedy sa Slovensko stane hosťujúcou krajinou
projektu. Prežili krásny týždeň na očarujúcom mieste v kruhu nových priateľov, za
ktorý vďačia najmä pánovi zástupcovi R. Kovaříkovi a pánovi profesorovi J. Durcovi,
s ktorými sa pozitívny dojem ešte umocnil. Viac o projekte sa dočítate na
stránke: http://project-genius.eu.
Gymnázium Myjava poriadalo 20. decembra 2017 od 8.00 do 17.00 h v priestoroch
školy Deň otvorených dverí. Študenti a rodičia mali možnosť získať informácie o
štúdiu samotnom, o prijímacom konaní v 4-ročnom, 5-ročnom bilingválnom a 8ročnom štúdiu.
V júni navštívil predseda TSK Jaroslav Baška ZŠ Štúrova ZŠ Viestova. Išlo
o podporu technickej výučby na školách a to na ZŠ noteboky, na SPŠ finančná
podpora pri rekonštrukcii telocvične a v rámci integrovaného regionálneho
operačného programu by sa tu mal obnoviť aj strojový park za takmer 1 milión Eur.
SPŠ Myjava – Od 2.februára 2017 bol dofunkcie riaditeľa SPŠ uvedený Ing. Andrej
Duga. Voľba bola konaná 10.2. 2017. Kandidovali dvaja záujemcovia. Zvolený bol
radou školy, ktorá mala 11 členov a to: štyria zástupcovia TSK Trenčín, jeden
zástupca študentov, traja zástupcovia rodičov, jeden z radov nepedagogických
pracovníkov a dvaja s pedagogických pracovníkov. Nového riaditeľa čakajú nové
smery a to duálne vzdelávanie, kde je podporovaná praktická stránka vyučovania a
obnova strojového parku. V súčastnosti škola spolupracuje s dvoma firmami
pôsobiacimi v Myjave. Chce zriadiť na škole technologické centrum, kde sa naučia
študenti základné postupy pre prax priamo vo firmách.
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SPŠ prišla s iniciatívou upratovania mesta v mesiaci apríli. Iniciatívy vo vybraných
lokalitít Žaboškreky, sídlisko Kamenné, garáže pod Pakanským kopcom a vyčistili aj
brehy rieky Myjava v strednej centrálnej časti.
Prezentácia stredných škôl Školský úrad v Myjave usporiadal koncom novembra
vo výstavnej sále DK SD v Myjave prezentáciu stredných škôl. Prezentovali sa
myjavské Gymnázium a SPŠ Myjava. Ďalej 23 stredných škôl s Trenčianskeho,
Bratislavského a Trnavského kraja. Prezentáciu navštívil prezident SR Andrej Kiska,
ktorý bol v tento deň na pracovnej návšteve Myjavy. Spolu s ním sa zúčastnili aj
župan TSK Jaroslav Baška a primátor Myjavy Pavel Halabrín.
VI. Kultúrny a spoločenský život:
Počas letných prázdnin sa konali filmové predstavenia v letnom kine. V amfiteátri
Trnovce bol v nedeľu 2. júla premietaní animovaný film Ja, zloduch 3. Kino
premietalo do konca októbra.
Spoločnosť Samšport, ako správca mestských športových zariadení otvoril v piatok
23. júna 2017 letnú sezónu na myjavskom kúpalisku.
a)Výročia a podujatia k nim pripravené
Spomienka na partizánske boje – túto akciu pripravila Miestna organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Akcia sa uskutočnila v sobotu 16.
septembra 2017 o 14 hod pri bunkroch v Krivosudoch (pri obci Poriadie). Aj keď
počasie bolo upršané zišlo sa pri bunkroch do päťdesiať občanov z Poriadia, Myjavy
a hostia z Okresnej organizácie Protifašistických bojovníkov v zastupení: Jej
súčasťou boli príhovory hostí, pietny akt kladenia vencov, ukážky dobových zbraní a
uniforiem i vystúpenie Myjavských heligóniek. Na úvod zaspieval Jaroslav Hargaš
Slovenskú hymnu.
SNM - Múzeum Slovenských národných rád a mesto Myjava spoločne pripravili
spomienkové stretnutie pri príležitosti 169. výročia vzniku I. Slovenskej národnej
rady. Kladenie vencov pri múzeu sa uskutočnilo 19. 9. 2017 o 13.30 h. Na kladení
vencov sa zúčastnila vládna delegácia na čele s ministerom obrany SR Petrom
Gajdošom, zástupcovia mesta a obcí okresu Myjava. Pri kladení asistovala čestná
jednotka SR v dobových uniformách. Slovenskú hymnu zaspieval Jaroslav Hargaš.
Mikulášsku jazdu historického vlaku na čele s parným rušňom 498.104 prezývaným
Albatros mohli obyvatelia myjavy zažiť v sobotu 2. decembra 2017. Akciu pripravil
Albatros klub Bratislava. Historický vlak mal trasu Bratislava - Malacky - Kúty Skalica - Sudoměřice (CZ) - Veselí nad Moravou (CZ) - Myjava - Piešťany Leopoldov - Trnava - Bratislava. Vlak na železničnej stanici Myjava,stál v čase od
13.09 do 14.25 h.
Lampiónová spomienka na ČSR V piatok 3. novembra 2017 sa v Myjave
uskutočnila Lampiónová spomienka usporadúvaná pri príležitosti výročia vzniku
prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Spomienka začala pri Pamätníku gen.
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M. R. Štefánika na myjavskom námestí, príhovorom p. Maliaka a zaspievaním
Československej hymny v podaní Jaroslava Hargaša. Odtiaľ sa vydali rodičia s detmi
so zapálenými lampiónmi mestom ku Kultúrnemu domu Samka Dudíka. Na akcii
chýbali ani súťaže či hodnotenie tých NAJ lampiónov.
c) Cirkvi a náboženský život –
Evanjelické a.v. MY, TL,
Evanjelický cirkevný zbor ECAV v Myjave usporiadal seniorálny deň Myjavského
seniorátu pri príležitosti 500. výročia Reformácie. Konal sa v nedeľu 25. júna 2017 od
10.00 h v evanjelickom kostole v Myjave. Od 14.00 h sa konal program slova a hudby
v kostole i na námestí a sprievodné aktivity pre deti a mládež.
500-té výročie vystúpenia Dr. Martina Luthera 31. októbra 2017 o 17.00 hod. sa v
Evanjelickom chráme Božom v Myjave. konali slávnostné reformačné služby Božie.
Trúchloslužby sa konaťli v stredu 1. novembra na dolnom cintoríne o 14.00 hod. v
Dome smútku a na hornom cintoríne pri hornej bráne o 15.00 hod. pri hrobe p.
učiteľa Šimonoviča k storočnici jeho narodenia.
Zvonkohry z Košarísk, Tento usporiadal 26. novembra 2017 o 17.00 h. Cirkevný
zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave . V myjavskom evanjelickom kostole zazneli
v rukách detí z Košarísk tieto jedinečné nástroje. Vystupujú pod vedením pána
Húsku z Brezovej pod Bradlom. Vstupné bolo dobrovoľné.
30.9. 2017 bola na evanjelickom kostole v T. Lúke slávnostne odhalená tabuľa
Karolovi Ľudovítovi Semianovi – Narodil sa v Hlbokom, ale pôsobil v Turej Lúke,
ako evanjelický kňaz od roku 1852 až do roku 1871, kedy v Turej Lúke zomrel.
Zároveň bola predstavená kniha jeho životopis, ktorú napísal Vladimír Gašo.Kázeň
predniesol Ľubomír Batka Ml. – dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
v Bratislave.
Rímsko –katolícke MY, TL, Stefanus –
d) kultúrny život : úvod – všeobecné zhodnotenie, granty, napĺňanie koncepcie
kultúry, zaujímavosti z komisie,
Projekty,
prestavby, otvorenia, rekonštrukcie, inštitúcie, organizácie, o. z, miesta, scény,
Autorské programy
Len si pospi miláčik - 7. októbra 2017 o 19.00 h v hlavnej sále Kultúrneho domu
Samka Dudíka v Myjave sa skvelým výkonom predstavili Diana Mórová, Ján Koleník,
Tomáš Maštalír, Jozef Vajda, Zuzana Šebová, či Marián Labuda ml. v réžii
mimoriadne žiadaného umeleckého šéfa kultového Dejvického divadla v Prahe
Michala Vajdičku. Elegantná dobová komédia Len si pospi miláčik z prelomu 19. a
20. storočia sa odohráva v Paríži a nesie podtitul „Finta na bokovky“. Jej slávny autor
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Georges Feydeau je majstrom slovného vtipu a nekorunovaný
„zašmodrchávania“ zápletky. Lístky sa predávali v hodnote 17,- € .

klasik

Charitatívny koncert Pavučinka Od Myjavy V Dome kultúry Samka
Dudíka sa 4.2.2017 konalo toto podujatie venované ťažko postihnutým
deťom.Koncert poriadalo Občianske združenie Pavučinka so sídlom v Myjave.
Založili ho manželia Jarmila a Milan Trizuliakovci a Jaroslav Hargaš v roku 2015.
Vo vyše dvojhodinovomm programe účinkovali: Jaroslav Hargaš, Aurélia Bolechová,
Deti Spojenej školy Myjava, klienti n.o.Úsvit, Switch on z Vrboviec, Matej Borovský,
Ev, cirkevný zbor Myjava, FS Kopa. Programom sprevádzali moderátori Marek Hrin
a herečka Vlastina Svátková, rodáčka z Myjavy.Finančný výťažok z koncertu bol
rozdelený medzi deti Spojenej školy Myjava, klientov n.o.Úsvit a O.Z. Pavučinka.
Myjavskí heligonkári 10.februára mali krst v poradí už tretieho CD pod názvom „Na
tom vŕšku Javoriny“.
Do života bola 4.2.2017 uvedená aj básnická zbierka Jaroslava Hargaša
„Šestdesiať vyznaní“.
Dychová hudba Myjavci na tohtoročnom Michalskom jarmoku uvedla do života svoj
druhý CD album s jednoduchým názvom - Myjavci 2.
Hry- Výstavy
Mária Hanúsková z Pezinka sa v marci p.redstavila výstavou keramických
krojovaných diel – figurálnych plastík a keramické reliéfy. Výstava „Veľkonočné
inšpirácie“ sa konala vo výstavnej sieni KdSD v Myjave.

Návrat ku koreňom V priestoroch Múzea Slovenských
národných rád v Myjave sa konal vernisáž výstavy ktorá približuje návštevníkom
problematiku vysťahovalectva československých občanov do Spojených štátov
amerických počas 20-tych a 30-tych rokov minulého storočia. Pripravená expozícia
bude verejnosti prístupná do 10. novembra 2017. Výstava predstavila osobný príbeh
Edwarda Johna Konečníka patriaceho k prvej generácii amerických Slovákov.
Edward John Konečník sa narodil 6. júla 1940 v meste New York rodičom Jánovi a
Zuzane Konečníkovcom pochádzajúcim z obcí Krajné a Brestovec. Rodičia Edwarda
Johna Konečníka odišli do Spojených štátov amerických v roku 1929 za vidinou
lepších pracovných možností. Napriek tomu, že Edward John Konečník vyrastal v
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prostredí robotníckeho Brooklynu, jeho rodičia ho vychovávali v duchu slovenských.
Edward John Konečník navštívil krajinu svojich predkov prvýkrát v roku 1960 v
spoločnosti svojej matky a sestry Milky. Navštívili svojich príbuzných, ale aj Myjavu,
kde mal Edy Konečník príležitosť spoznať a zahrať si so Samkom Dudíkom. Druhá
možnosť navštíviť Slovensko (resp. v tom čase ČSSR) sa Edymu naskytla v roku
1984. Dostal pozvanie od Matice slovenskej na Folklórne slávnosti v Detve, kde mal
príležitosť predstaviť sa krátkym programom. Následne sa E. J. Konečník vracia na
Slovensko aj v rokoch 1985 a 1988. V roku 1988 prichádza k spolupráci medzi E. J.
Konečníkom a vydavateľstvom OPUS, majúcim záujem o vybrané hudobné diela.V
Spojených štátoch v meste New Jersey organizuje E. J. Konečník pravidelne
podujatie Slovak Heritage Festival in New Jersey – Festival slovenského dedičstva
pre všetkých Slovákov žijúcich v Amerike. V rámci programu sú vždy pozvané aj
umelecké súbory zo Slovenska. Takisto je aj zakladajúcim členom organizácie
Slovunion – Národná únia Slovákov, ktorá začala svoju činnosť 21. januára 1990.
Krajina - môj svet. Mesto Myjava pripravilo v spoločenskej sále Kultúrneho domu
Samka Dudíka výstavu fotografii Ernesta Koppona. Tá sa trvala od 24. októbra do 9.
novembra 2017.
Desatoro o gajdách – Túto jedinečnú výstavu pripravilo Múzeum Slovenských
národných rád v Myjave v spolupráci s Hudobným. Výstava bola slávnostne otvorená
vo výstavných priestoroch Múzea SNR ako súčasť programu 58. ročníka
Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2017. V rámci otvorenia výstavy
vystúpila gajdošská muzika Bosoráci z Piechova. Gajdy predstavujú jedinečný
archaický hudobný nástroj. Z hľadiska slovenského ľudového inštrumentára sú gajdy
najdôležitejší aerofón. Od roku 2015 sú gajdy a gajdošská kultúra zapísané v
Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia
a štúrovci. Pod týmto názvom bola inštalovaná výstava v priestoroch SNM Múzeume Slovenských národných rád v Myjave. Výstava bola pripravená v
spolupráci so SNM - Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre. Výstava trvala od 25. 10.
2017 do 31.1. 2018. Súčasťou výstavy sú módne ukážky, nábytok a interiérové
súčasti využívané v období 19. storočia. Prostredníctvom výstavy mohli návštevníci
spoznať životné príbehy žien úzko súvisiacich so štúrovskou generáciou, ako
boli Anička Jurkovičová, Mária Pospíšilová, Adela Ostrolúcka a iné. Výstava priblížila
emancipačné hnutie nielen v slovenskom, ale aj českom prostredí prezentované cez
osobnosti Boženy Nemcovej a Bohuslavy Rajskej.
Výstava fotografii venovaná 90. výročiu príchodu prvého vlaku na Myjavu. Bola
inštalovaná Od 10. do 23. novembra 2017 v priestoroch Kultúrneho domu Samka
Dudíka. Výstavba železničnej trate medzi Veselím nad Moravou a Novým Mestom
nad Váhom vyplynula z potreby dopravného spojenia medzi Českom a Slovenskom a
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ďalej Podkarpatskou Rusou po vzniku 1. ČSR. Dovtedy boli železničné spojenia
orientované na Viedeň a Budapešť. V roku 1920 preto vláda vydala nariadenie,
podľa ktorého sa ako súčasť tzv. Stredoslovenskej transverzálky mala vybudovať
železnica cez hrebeň Bielych Karpát.

Práce na trati sa začali slávnostným výkopom tunela pod Poľanou medzi Brestovcom
a Vrbovcami 8. júla 1923, v tom istom roku na Myjave vznikla Stavebná správa
Československých dráh, ktorá mala výstavbu diela na starosti. Celkovo na náročnej
stavbe podľa projektu Ing. J. Mencla z Ostravy pracovalo 5407 ľudí (v roku 1926).
Práve tunel pod Poľanou je dodnes veľkým symbolom trate. Nesie oficiálny názov
Tunel gen. M. R. Štefánika a so svojou dĺžkou 2421,5 m bol do roku 1931 najdlhším
tunelom v ČSR. Prerazený bol 12. septembra 1926. Na jeho stavbe robilo 1443 ľudí
a práce si, bohužiaľ, vyžiadali aj 6 obetí, ktorých mená si možno prečítať na
pamätníku v Brestovci. Na portáloch tunela boli umiestnené štátne znaky ČSR, ktoré
však za Slovenského štátu odtiaľ zmizli. Raritou myjavskej stanice je dodnes
zmenšená kópia mohyly gen. M. R. Štefánika z vrchu Bradlo v mierke 1:30, ktorá tu
stojí od roku 1938. Jej autorom je Jozef Podrazil, ktorý prišiel na Myjavu so
Sudoměřic priučiť sa kamenárskemu remeslu.Pri výstavbe železnice cez hrebeň
Bielych Karpát boli po prvý krát použité pneumatické kladivá a elektrickú energiu
potrebnú na realizáciu diela vyrábali naftové generátory. Náročný terén
rozpracovával parný bager a obsluhu staveniska zabezpečovala úzkorozchodná
železnica (rozchod 600 mm) s rušňami Orenstein & Koppel. Jej dĺžka presiahla 72
km, bola teda dlhšia ako práve vznikajúca trať, ktorá má 67,5 km. Prvý 11
kilometrový úsek trate z Veselí nad Moravou do Lipova bol otvorený 19. júna 1927,
ďalší až do Myjavy 8. decembra 1927. Prevádzka na celej železnici sa začala 1.
septembra 1929 a význam strategicky budovanej trate narasta.l V 50-tych rokoch
začali po trati Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom jazdiť dokonca rýchliky
medzi Brnom a Popradom, išlo však prevažne o spoje zabezpečujúce dopravu
rekreantov. Zlatou érou trate boli 70. a 80. Roky. Československé dráhy tadiaľto
viedli nočný rýchlik R 178/179 „Devín“ z Prahy do Bratislavy a sezónny rýchlik
„Mamaia“ z Prahy do rumunskej Mangalie. Ten premával v rokoch 1978 – 1981.
November 1989 so sebou priniesol spoločenské zmeny, ktoré sa odrazili aj v
prevádzke na trati č. 121 vtedy označovanej č. 343 ČSD. Utlmenie priemyslu a
kladenie dôrazu na elektrifikované úseky železnice znamenalo zníženie prepravy
nákladov a záujem štátnych inštitúcií i samotných Československých dráh o túto trať
klesal.
Z hory nerúbanej. Bol názov výstavy obrazov Jana Karlíka v spoločenskej sále
Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Vernisáž výstavy bola 13. 11. 2017 o
17.00 h. a trvala do 24. novembra 2017. Tridsať šesť ročný autor pochádzajúci s
Bošácej Zabudišovej predstavil svoju celoživotnú tvorbu, kde vyjadruje hlavne svoje
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pocity a prináša príbehy s ľudových piesní. Garantom výstavy bolo Centrum tradičnej
kultúry v Myjave.

Výstava keramických betlehemov Márie Hanúskovej so Bziniec sa
konalav Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave od 28. novembra do 14. decembra
2017. Vystavené diela boli doplnené o prezentáciu výtvarných prác absolventiek
Akadémie tretieho veku v Pezinku.
Adventné trhy – tieto pripravilo 2. decembra 2017 o 13.30 h. Centrum sociálnych
služieb Jesienka. Trhy boli v jedálenských priestoroch zariadenia. V rámci akcie
vystúpila country skupina Gebula.
Podujatia necyklické,
Cyklistické preteky Okolo Slovenska viedli aj cez Myjavu
v sobotu 10. júna 2017 v čase od 15.00 do 16.45 h prechádzala kopaničiarskym
regiónom tretia etapa medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2017.
Trať prechádzala cez obec Poriadie, Starú Myjavu, Brestovec, Myjavu na Vrbovce a
späť cez Turú Lúku opäť na Myjavu a pokračovali v smere do Brezovej pod
Bradlom.
O myjavský erb 2017.V sobotu 1. júla 2017 sa konala v Kultúrnom dome Samka
Dudíka súťažná výstava plastikových a papierových modelov. Bolo prvé podujatie
tohto druhu v Myjave po takmer tridsiatich rokoch, keď posledná výstava modelov
bola zorganizovaná ešte v roku 1989 a niesla názov od Blériota k Migu. Na
premiérovom ročníku súťažnej výstavy si návštevníci pozreli viac ako 400
plastikových a papierových modelov rôznych kategórii - leteckú techniku, bojovú
techniku, dopravné prostriedky, lode, architektúru. Na akcii sa zúčastnilo viac ako 56
modelárov z celého Slovenska i Českej republiky. Súťažili v 26-tich kategóriách
rozdelených do štyroch skupín a okrem pripravených drevených plakiet pre ocenené
modely. Bola udelená aj „Cena Franka“ C. Soltesza za najlepší model stíhačky P 51
Mustang z obdobia II. svetovej vojny.

Koncert belgického orchestra De Kunstvrienden V rámci
kultúrnych podujatí pripravovaných na prázdninové obdobie vystúpila 3. augusta
2017 o 19.00 h na myjavskom námestí pri detskom ihriski Mládežnická zložka
Kráľovskej filharmónie Išlo o jedinečné vystúpenie, pretože hrali priamo bez javiska
a odzvučenia. Predstavili sa klasickou hudbou, ktorú orchester odprezentoval v
blokoch nazvaných Supertramp, Bernaerts a Whitacre.
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Radošinské naivné divadlo sa predstavili na Myjave hrou s názvom Jááánošííík
po 300 rokoch so SĽUK-om. Predstavenie sa konalo 28. augusta 2017 o 19.00 h v
hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Vstupenky boli v hodnote
16,- €.
Spoznajte ľudový odev Myjavska Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK v
spolupráci s Gazdovským dvorom v myjavskej mestskej časti Turá Lúka pripravili na
Gazdovskom dvore od 19. do 21. 4. 2017. Toto podujatie bolo určené pre deti. Tie
mohli na vlastné oči vidieť rôznorodosť a vývoj myjavského ľudového odevu, ako sa
obliekali naši predkovia, a jednotlivé typy ľudového odevu si mohli aj sami vyskúšať.
A naučili sa tanečnú hru – širákový. Vstupné na podujatie bolo1,50 €.
Divadelné predstavenie Len si pospi miláčik Elegantná dobová komédia z prelomu
19. a 20. storočia sa odohráva v Paríži a nesie podtitul Finta na bokovky. Jej slávny
autor, Georges Feydeau, je majstrom slovného vtipu a nekorunovaný klasik
zašmodrchávania zápletky. Ústrednou postavou diania je neverný pán Ribadier, ktorý
má vlastnú fintu ako obalamutiť manželku, keď sa vydáva na zálety. Tomáš Maštalír,
Dana Mórová, Ján Koleník, Jozef Vajda, Zuzana Šebová a Marián Labuda sa
predstavili v tejto hre myjavskému obecenstvu 7. októbra 2017 o 19.00 h v hlavnej
sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Lístky sa predávali v hodnote 17,- €
Borovienka - vystúpenie kapely Borovienka sa uskutočnilo v rámci programu pre
seniorov v mesiaci úcty k staším. Uskutočnilo sa 13. októbra 2017 v Kultúrnom dome
Samka Dudíka v Myjave Program sa začal o 17.00 h v hlavnej sále.
Štyria na kanape – Štyria protagonisti, teda piaty - Petra POLNIŠOVÁ, Henrieta
MIČKOVICOVÁ, Emil HORVÁTH, Richard STANKE, Ľuboš KOSTELNÝ / Michal
KUBOVČÍK sa predstavili myjavskému publiku a odmenou im bolo vypredané
hľadisko Domu kulúry Samka Dudíka. Najhranejší francúzsky autor na svete Marc
Camoletti sa predstavil v vtipnej a bláznivej komédii o peripetiách rozpadu
manželstva.
Smejko a Tanculienka - Kuk, ani muk!, bolo pásmo venované myjavským deťom.
Smejko a Tanculienka je hudobná dvojica, hrajúca detské piesne, ktorú tvorí
manželský pár Petra Kováčová a Marek Kováč. V roku 2017 sa k nim pridal Motýlik
Huncúlik, ktorého hrá Barbora Malčeková. V sobotu 11. novembra 2017 o 16.00 h
vystúpili v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave.
Komunitné centrum Khamoro usporiadali v priestoroch komunitného centra na
Trokanovej ulici č. 236/4 v Myjave kurz šitia. Pod odborným dohľadom bolo možné
sa naučiť šiť rôzne užitočné veci od voňavých vrecúšok s levanduľou až po tašky na
nákup.
45 výročie DFS Kopaničiarik Jak s plného koša sliviek- sa volal program,
v ktorom sa predstavilo 160 detí od najmenších do 15 rokov, ktoré navštevujú ZUŠ
Myjava. Pod vedením tanečných pedagógov Alžbety Držkovej, Ľuba Maláška
a Lenky Konečnej- Šútorovej po tanečnej stránke a Štefana Bunčiaka, ktorý vedie
hudobnú zložku súboru, predviedli pútavý dvojhodinový tématický program. Zaplnené
hľadisko DK SD obdarilo búrlivým aplauzom aj zakladateľov súboru, ktorými boli
Mária Marková a Štefan Jeriga. Na konci v poradí druhého vystúpenia v sobotu
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poďakoval všetkým primátor mesta Pavel Halabrín a taktiež župan TSK Jaroslav
Baška, ktorý prispel aj peňažným darom v hodnote 1000 Eur.

Light art show. Táto unikátna a jedinečná show - maľovanie
svetlom a pieskom bola predvedená v piatok 12. januára 2018 o 19.00 hod. v
Kultúrnom dome Samka Dudíka. Program trval 60 minút a zúčastnili sa na ňom
hlavne deti a mládež. Lístky v deň predstavenia boli za 15,- €. V predpredaji za 10,€, bude cena 15,- €. Návšteníci si mohli interaktívny workshop osobne vyskúšať.
2) cyklické podujatia
Výstava Fotoklubu Lumen a Centrum tradičnej kultúry v Myjave usporiadalrami po
šestnásty krát v spoločenskej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka výstavu
fotografií. Vernisáž bola 10. januára a výstava potrvala do 21.januára. Jedenásť
autorov sa prezentovali na 104 - roch fotografiach.
Výstava poľovníckych trofejí za sezónu 2016/2017 – Výstavu pri príležitosti 70.
výročia založenia PZ Turá Lúka pripravili: PZ Turá Lúka z poverenia RgO SPZ v
Senici a v spolupráci s mestom Myjava. Výstava už tradične prebiehala v mesiaci
marec. Bolo vystavených 570 ks parožia srnčiej zveri, 254 danieliej, 218 jeleniej, 65
muflónov, ďalej ukážky diviačiej a dravú zver. Najviac 260 bodov získalo a taktiež
zlatú medailu parožie jeleňa lesného.
Vítanie jari - Velká noc ide, leto nám nese..., Toto už tradičné folklórne podujatie v
nedeľu 9. apríla 2017 na Námestí M. R. Štefánika v Myjave spoločne pripravili
Mesto Myjava, obec Stará Myjava a Základná umelecká škola Myjava. Program
podujatia bola o 10.00 h obchôdza s detským folklórnym súborom Letečko na Starej
Myjave s cieľom v centre Myjavy. Od 14.00 h to pokračovalo veľkonočnými tvorivímy
dieľnami a od 14.30 h v kultúrnom programe, vystúpili Detský folklórny súbor
Kopaničiarik a Detský folklórny súbor Hviezdička z Hriňovej. Podujatie podporil Fond
na podporu umenia.
Stavanie májov –Májové oslavy - 1. mája 2017 boli oslavy zahájené na námestí o
10.00 h. koncertom dychových Rubín zo Skalice a Dychovej hudby Myjavci. Poobede
o 13 hodine sa konal už 50. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska
v motokrose.
Stretnutie heligonkárov – Dvadsiate šieste stretnutie heligonkárov na Myjave.
Tohto roku sa 29. apríla 2017predviedlo v DK SD spolu v krásnych podaniach
pesničiek a melódii.
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Začiatok piateho kalendárneho mesiaca je už tradične spojený so stavaním mája,
prvomájovými oslavami a v Myjave aj s motokrosom, ktorý sa v tomto roku konal už
51-krát. Na myjavskom námestí sa máj stavali už v piatok 28. apríla 2017 o 16.00 h
členovia folklórnych súborov Kopaničiar a Kopa s asistenciou dobrovoľných
hasičských zborov z Myjavy a Turej Lúky. Tí istí aktéri s prispením Folklórnej skupiny
Kýčer postavia máj aj pri Gazdovskom dvore v mestskej časti Turá Lúka, a to o 17.30
h. V pondelok 1. mája 2017 oslavy začali na Námestí M. R. Štefánika o 10.00 h
koncertom Dychovej hudby Myjavci.
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v motokrose na Kamennom kopci, sa začali o
13.00 h. Organizátori pripravili novinky: tohto významného športového podujatia
sľubujú fanúšikom motoriek v tomto ročníku niekoľko noviniek. Konať pod hlavičkou
seriálu MX OPEN Slovakia a s podporou nových partnerov. Na myjavskej trati bolo
možné vidieť riders a fan zónu Monster Energy, podpisové akcie s jazdcami, súťaže,
atrakcie pre deti, motokrosový trenažér, takisto štúdio MX Open a priame prenosy
každých pretekov na športovej televízii TV 213. Pretekalo sa v hlavných kategóriách
MX open víťaz Tomáš Šimko – SR, MX 2 – Martin Krč – ČR, a vo vedľajších MX
junior – Samuel Struk - ČR MX 125 – Miroslav Posluch - SR a MX 4 Ivan Černý
a Petr Dokoupil - cČR . Okrem pretekárov zo Slovenska sa pretekov zúčastnili
i pretekári z ČR a Maďarska. Počas pretekov vládlo krásne teplé počasie a tým
pádom kopec bol zasa obsypaný hojným počtom divákov.

58. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu - Oficiálne otvorenie spojené
s odovzdávaním ceny festivalu bolo v piatok 16. júna 2017 o 20.00 h v amfiteátri
Trnovce. Predchádzalo mu otvorenie výstavy Desatoro o gajdách v Múzeu
Slovenských národných rád v Myjave o 18.00 h, otvorenie mestečka MY-A-VY vo
festivalovom areáli o 18.30 h a predstavenie divadla Korbáč o 19.00 h. Vo večernom
programe Malá kopa pítá vác sa predstavili domáce folklórne súbory a skupiny a po
nich na pódium nastúpia zahraničné súbory z Českej republiky, Fínska, Poľska,
Rumunska a Ukrajiny. V sobotu program oficiálne začal o 9.00 h Jarmekom pot
mijafskú vežu a od 10.30 h mestom prechádzal v rámci Prehliadky krojov sprievod
folklórnych súborov. O 11.00 h prebiehal v evanjelickom chráme Božom program s
názvom Pieseň v duši – duša v piesni. Odd 13.00 h bol v areáli Trnovce otvorený
program v mestečku MY-A-VY. Od 15.30 h vystúpila v amfiteátri Krajnanská muzika
a po nej bola Súťaž o Cenu Samka Dudíka. V hlavnom večernom programe sa
predstavili zahraničné folklórne súbory z Českej republiky, Fínska, Poľska,
Rumunska a Ukrajiny a program
ukončil
humornejšie
ladený
program ZauMYJAVOSTI. Nedeľný program sa začal o 10.00 h Misijnými
bohoslužbami a Kuchyňou starých materí v mestečku MY-A-VY, v rámci ktorej boli
ukážky výroby špecialít myjavských mäsiarov a tiež ukážky ťahania štrúdľového
cesta. Po nich nasledovalo Divadlo Korbáč. V nedeľu v amfiteátri sa o 14.15 h začal
program detských folklórnych súborov s názvom Šarády a o 15.45 h sa v Trnovcoch
uskutočnil záverečný galaprogram festivalu s názvom Pytlikári. Festival bude
ukončený voľným spievaním v mestečku MY-A-VY. Počas celých slávností
premával kyvadlová doprava Myjavský expres.
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Sviatok piva V sobotu 26. augusta 2017 sa konal už druhý ročník tohto podujatia.
Na námestie pred mestským úradom v Myjave sa predstavili svojimi originálnymi
pivami remeselné pivovary zo Slovenska i Českej republiky a to Hellstork z Myjavy Turej Lúky, Frankies z Břeclavi (ČR), trnavského Sesslera, Wywar z Holíča,
pivovaru Turák a vnuk zo Starej Turej a senického Štramáka. K nim tento rok
pribudli pivovary Unorthodox Brewing z Bratislavy, Simeon z Piešťan a z Velkej nad
Veličkou (ČR). Sprievodný kultúrny program sa začal o 13.00 h. Začali ho Myjavské
heligónky. Po nich patrilo pódium patriť rocku, poprocku, sweetrocku: malacká
skupina Rebelent, Z ničoho nič z Vrábeľ a myjavská kapela NighTeen SevenTies.
Hlavným hosťom Sviatku piva Myjava 2017 bola skupina Peter Bič Project, Na
Sviatku piva Myjava sa používali nick-nack poháre a tento systém realizovala
spoločnosť Envipak, ktorá mala na námestí aj svoj infostánok.

Dožinky v Turej Lúke – Konali sa v dňoch 12. a 13. augusta 2017. Dožinky
pripravili nezisková organizácia Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc v
spolupráci s Centrom tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK, mestom Myjava,
poľovníckym združením Turá Lúka, Poľnohospodárskym družstvom Turá Lúka,
miestnym zväzom Slovenského zväzu záhradkárov v Turej Lúke a Dobrovoľným
hasičským zborom v Turej Lúke. od 10.00 hodine sa začali dožinkovým jarmokom s
názornými ukážkami výroby ľudovoumeleckých výrobkov. Bolo možné ochutnať
tradičné špeciality pripravené z kvalitných domácich surovín z Pukanca, Brezovej
pod Bradlom, Pobedima, Nitry a Turej Lúky. Ochutnávku jedál spríjemnili
koncertom Dychovka Myjavci. V Padelkoch sa počas dňa predstavili: Folklórna
skupina Konopa z Dohňan a Folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy. Na počúvanie a do
tanca nám hrala ĽH FS Kopaničiar. Program mal ukončenie dožinkovou zábavou v
Padelkoch, kde do tanca i na počúvanie hrala ĽH Šramel a o pohostenie sa
postaralo Poľovnícke združenie Turá Lúka. Dožinky v Turej Lúky končili v nedeľu 13.
8. 2017 Službami Božími v Turej Lúke spoločne s folkloristami z FSk Kýčer a FSk
Mestečanka. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu
umenia a Trenčiansky samosprávny kraj.
Deň sliviek – Už traičné podujatie 9. septembra v Gazdovskom dvore usporiadali
Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc n
.o. a mesto Myjava. Nechýbali - prednášky na témy ovocinárstva a pálenia destilátov,
program pokračoval filmovými prezentáciami, koštovkou a degustáciou
destilátov,varením lekváru súborom Kýčer a výrobou slivkových gulí ECEAV T. Lúka,
školou varenia pre deti. O kultúrny program sa postarali hudba súboru Kýčer a
heligonkári s Prietrže. Počasie bolo horúce, čo ovplyvnilo slabšiu návštevu.
Oblastná kopaničiarska výstavý zvierat – 6. Ročník. Bola otvorená v piatok 29.
septembra 2017 o 14.00 h v priestore pri evanjelickom kostole v Myjave. Vtáva sa už
tradíciou a tohto roku sa na nej zúčastnilo Končila v sobotu 30. septembra počas
Michalského jarmoku približne o 15.30 h. Návštevníci mali možnosť vidieť širokú
paletu čistokrvných plemien zvierat. Vystavené budú holuby, hydina, králiky, malý
hospodársky dobytok, exotické vtáctvo a zastúpenie tu budú mať aj národné
plemená SR.
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Michalský jarmok 2017 – 13. ročník sa uskutočnil v sobotu 30.9. 2017. Otvorenie o
9.30 h bolo ya spevu a tanca Detského folklórneho súboru Kopaničiarik. Vystúpili
žiaci Základnej umeleckej školy Myjava, rómsky súbor Khamoro, Myjavských
heligóniek a country skupina Gebula. Poobede o 14.30 hod Dychová hudba Myjavci
uvedla do života svoj druhý CD album s jednoduchým názvom - Myjavci 2. Ďalej
vystúpil FS Kopaničiar a večer o 20.00 h na námestí vystúpila kapela Coverage.
Okrem predajných stánkov, jarmočných atrakcii, ľudových remesiel a občerstvenia
budú charakter akcie Atrakcie dotvoriladotvorila prezentácia Veterán klubu MY.
V predvečer jarmoku v piatok popoludnísa uskutočnila jazda historických vlakov na
trati Stará Turá - Myjava pri príležitosti otvorenia novej expozície Železničného
múzea v Starej Turej a Foto Fest Myjava 2017. Pri DK SD bola inštalovaná verejná
výstava fotografií. Bolo prihlásených päť detí a 23 dospelích autorov so 139
fotografiami.
Večer rómskej kultúry. V sobotu 23. septembra 2017 o 18.00 h sa v hlavnej sále
Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave uskutočnilo podujatie s názvom Večer
rómskej kultúry. Pripravilo ho Osveta myjavských Rómov a mesto Myjava s podporou
Trenčianskeho samosprávneho kraja. V pripravovanom programe sa predstavili
Gipsy Kings Revival z Prešova, City Boys Kamil, Ján Rigo, Rómka z Detvy, Andro
Jílo z Čierneho Balogu a domáci súbor Khamoro z Myjavy. Vstupné bolo dobrovoľné.
Plody myjavskej pahorkatiny 2017 - 20. ročník výstavy ovocia a zeleniny bol tohto
roku v termíne od 11. do 13. októbra 2017 v priestoroch Kultúrneho domu Samka
Dudíka v Myjave. Na vernisáži 11.10. o kultúrny múprogram sa postarali deti z
myjavských materských škôl v Myjave. Tohto roku si Slovenský Zväz Záhradkárov
pripomenul 60. rokov existencie. Pri tejto príležitosti boli okresným predsedom
Floriánom Pavlíkom cenení piaty zaslúžilí myjavský členovia. Tento rok patril kôli
nepriaznivému počasiu
k tým úrodovo slabším. Vystavovatelia siedmych
záhradkárskych organizácií sa predstavili 182 vzorkami jabĺk, hrušiek, sliviek,
orechov, drobného ovocia a predstavilo sa jedenásť aranžmánov. Medzi nimi porota
vyhodnotila aranžmán pána Kočiša zo záhrady v Cengelke. Zelenina mala 79.
Vzoriek, ocenená bola paprika Jána Pítka z T.Lúky. spomedzi 26. Vzoriek hrušky
a drobné ovocie zvíťazilo hrozno odrody „Muškát“ Jána Martiša s Cengelky.
V jablkách bolo 66. Vzoriek a z odrodou „Ontário“ dostal ocenenie Pavol Majtán
z Brestovca. Jablkom výstavy sa stalo jablko odroda „Idaret“ p. Múdreho z ZO
Priečne. P. Ludovít pražienka, ako včelár vystavoval úľ so včelami a vystavoval
vzorky medu. Medu bolo pre veľké letné horúčavy veľmi málo. Všetky vzorky putovali
do Detského domova v Myjave. Súčasťou výstavy boli aj ukážky aranžovania v
podaní pani Viery Gálovej a včelárstva.
Farmárske trhy - 14. októbra 2017 od 7.00 do 12.00 h sa konali už tradičné
Farmárske trhy. V chalúpkach pri evanjelickom kostole v Myjave bolo návštevníkom
ponúknutý sortiment farmárskych produktov z ovocia a zeleniny, mlieka, mäsa a
podobne, párance z Pukanca, podpecníky z hlinenej pece. Dobrú náladu robili
Heligonkári z Prietrže.
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Pradte, pradte, pradulienky. Centrum tradičnej kultúry v Myjave od 16. do 20.
októbra 2017 pripravilo pre škôlkarov a malých školákov zaujmavé podujatie
zamerané na tradičnú výrobu priadze. Podujatie sa konalo v Gazdovskom dvore. v
myjavskej mestskej časti Turá Lúka.

10. ročník tanečnej súťažnej prehliadky MY DANCE 2017 sa tohto roku konala
21. - 22. októbra 2016. V Kultúrnom dome Samka Dudíka počas troch dní prebiehali
súťaže. Prvý deň boli štyri vekové kategórie v slovenskom ľudovom tanci, kde
Kopaničiarik získal 4. zlaté medaile. Jednu v junorskej choreografii folklórnych
súborov a tri v detských kategóriach choreografiách tanečného odboru. Moderný
tanec dostal priestor druhý deň v sobotu. Deväť prvých,jedno druhé a jedno tretie
miesto získali deti zo ZUŠ Myjava a to DFS Kopaničiarik a tanečná skupina Las
babas.
Lampiónová spomienka - októbra 2017 o 17.30 h. poriadali Centrum voľného času
Myjava a mesto Myjava Lampiónovú spomienku, ktorá bola pri príležitosti vzniku
prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Stretnutie začalo pri Pamätníku gen. M.
R. Štefánika na myjavskom námestí. Po živom zaspievaní Českej a Slovenskej
hymny, v podaní Jaroslava Hargaša a krátkom príhovore sa lampiónový sprievod
presunul do Kultúrneho domu Samka Dudíka na Partizánskej ulici. Na terase boli
lampióny vystavené a vyhodnotené v súťaži NAJ lampióny.

V pondelok 13. novembra 2017 až 18. novembra sa v Myjave konal 15.
ročník Medzinárodného festivalu outdoorových filmov,. Premietanie začínalo o 19.00
h a vstupné na jeden blok bolo 2,- €. Filmy uvádzané v Myjave v rámci festivalu mali
tematiku skialpinizmu, paraglidingu, kajakárstva, horolezectva, jaskyniarstva,
cestovania po neznámych krajinách a mnohé ďalšie. V kine Primáš bolo
pripravených šesť premietacích blokov s celkovo 26 filmami. Svoje zastúpenie tu
budú mali Slovensko, Česká republika, Taliansko, USA, Kanada, Mexiko, Maroko,
Grécko a Veľká Británia. Za zmienku stojí aj to, že sa premietal i oceňovaný
slovenský dokument o horských nosičoch s názvom Sloboda pod nákladom.
Svet lásku má. V poradí už druhý Benefičný koncert s týmto názvom sa uskutočnil 2.
decembra 2017 o 17.00 h v evanjelickom kostole Turá Lúka. o 17.00 hod. Predstavili
sa v ňom muzikálový herec a moderátor Milan Šimek, ďalej Mikuláš Szita, Monika
Svítková, Jakub Michalec, Samuel Pecka, Zuzana Redechová a Alena Holičová.
Hrou na organ a klavír sa prezentovali Marián Cambel a Petra Cmarková-Breče, na
saxofón zahrá Adam Horváth, na husle zasa Matej Borovský. Hru na harmoniku
predvedie Martin Melišík a o recitál sa postarajú Silvia Majdlenová a Janka Holičová.
Program dobročinnej akcie doplnia vystúpenia tanečnej školy BIBS a detí zo ZŠ s
MŠ Turá Lúka. Po koncerte boli pre návštevníkov pripravené malé vianočné trhy.
Cyklus adventných koncertov - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave v
spolupráci s Centrom tradičnej kultúry Myjava pripravil aj v tomto roku pre
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verejnosť cyklus adventných koncertov. Keďže tento raz je adventné obdobie
krátke – začal sa 3. decembra a štvrtá adventná nedeľa bola už vlastne Štedrý deň budú koncerty len tri. Všetky sa konali v myjavskom evanjelickom kostole vždy v
nedeľu o 17.00 h. Vstupné bolo dobrovoľné. 1. adventný koncert
ORGANOVÝ KONCERT - Uskutočnil sa v nedeľu 3. decembra 2017 Účinkoval: Prof.
Ján Vladimír MICHALKO, ArtD., profesor organovej hry na Hudobnej a tanečnej
fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
2. adventný koncert - BANDA (world music) - Uskutočnil sa v nedeľu 10.
decembra 2017 o 17.00 h v Evanjelickom chráme Božom na Nám. M. R. Štefánika v
Myjave. Súčasťou koncertu bolo predstavenie nového 2-CD Samko Dudík a jeho
kapela, nahrávky legendárneho myjavského primáša z rokov 1929 – 1957.
Účinkoval: world music skupina Banda z Bratislavy
3.
adventný
koncert
POČÚVAJTE,
CO
VÁM
POVÍM
(Vánoce v kraji pod Javorinú) - Uskutočnil sa v nedeľu 17. decembra 2007 o 17.00
h v Evanjelickom chráme Božom na Nám. M. R. Štefánika v Myjave.
Účinkujú: Vlasta Grycová, Barbora Popelková, Anna Přikrylová, Helena
Zámečníková, Pavel Popelka a Cimbálová muzika Vinár. Pri všetkých koncertoch
bolo vstupné dobrovoľné.
Vianoce v divadle – 14. ročník. Tohto roku sa konal od 7. do 10. decembra 2017
Pripravili ho Divadelné združenie Korbáč z Myjavy v spolupráci a s finančnou
podporou myjavskej samosprávy. Počas štyroch dní mohli milovníci umenia v
Kultrúrnom dome Samka Dudíka vzhliadnuť osem predstavení v réžii piatich
slovenských a českých divadiel. V sobotu bol koncert skupiny Funny Fellows a na
Terase slávy pribudli pamätné tabuľky Martina Hubu a Simony Stašovej.
Generálny partnerom festivalu je spoločnosť NADRES, hlavným partnerom
spoločnosť ELTIME in. Festival mediálne podporujú týždenník Kopaničiar expres,
Televízia Myjava, Záhorácke rádio, webový portál 25hod, RTVS - Rádio Regina,
týždenník Záhorák a Pyxel Art Media.
Vianočný jarmek 2017- už tradičný sa konal tohto roku v dňoch 15. a 16. decembra
2017 na Námestí M. R. Štefánika v Myjave. Mesto Myjava pripravilo kopaničiarske
domčeky - predajné stánky s pestrým sortimentom vianočného tovaru . Nechýbalo
občerstvenie, vianočné stromčeky, kapry, kyslá kapusta, vianočné oblátky a veľa
špecialít a dobrôt. Sprievodný kultúrny program v piatok zahájili programom: ZŠ
Viestova, Štúrova, ZUŠ Myjava a kantri kapela Gebula.
Silvester 2017- Ako už býva zvykom, posledné hodiny starého roka môžeme stráviť
občania spoločne na Námestí M. R. Štefánika v kruhu priateľov a známych. Od 22.00
h bola v centre Myjavy videodiskotéka achýbalo ani občerstvenie.
3) privezená kultúra,
Radošinské naivné divadlo sa už tradične predstavuje na Myjave Tohto roku sa
predstavili divadelníci najnovšou hrou v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka
pred vypredaným hľadiskom.
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Lucie Bílá - Devätnásť násobná "zlatá slávica“ vystúpila s Orchestrom Petra
Maláska 3. júna 2017 v DK SD v Myjave. Vypredané hľadisko malo možnosť vidieť
a počuť počas takmer dvoch hodín túto výnimočnú českú speváčku. Predstavila sa
svojimi známimi hitmi, ale aj piesňami z nového „CD Hana“, ktoré vzniklo a bolo
natočené na Slovensku. Koncert bol v rámci „Hana tur“v Myjave, v poradí ôsmim.
Vystúpenie kapely Borovienka sa konalo 13. októbra 2017 o 17.00 h v hlavnej sále
Kultúrneho domu Samka Dudíka. Vstupné na predstavenie bolo 1,50 €.
Spomienka na primáša - Mesto Myjava usporiadalo pri príležitosti 50. výročia úmrtia
slávneho primáša Samka Dudíka Spomienka na primáša. Program sa uskutočnil v
sobotu 28. októbra 2017 o 18.00 h. účinkovali: ĽH Dudíci, Miroslav Dudík, Petra
Zaujecová, Martina Majliková, Musica folklorica, Martin Hrbáč, Martin Prachař,
ženská spevácka skupina Oskoruša, Folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky, Folklórny
súbor Kopaničiar a Myjavská cimbalovka. Vstupné bolo 9,- €
4) Reprezentácia a úspešní Myjavčania,
V športovej hale bola umiestnená tabuľa, kde sú fotografie športovcov, ktorý boli od
roku 2008 uvedený do „Siene slávy“.
5) Publikácie, Nosiče
Nový CD nosič Jaroslava Hargaša„Od Myjavy“. Na Charitatívnom koncerte
Pavučinka 4.2.2017 bol uvedený do života jeho v poradí druhý autorský nosič. Svoje
prvé CD „Z Myjavského“ vydal v roku 1997, teda po dvadsiatych rokoch. Piesne,
ktoré
naspieval
pochádzajú
z myjavských
kopaníc
a z podjavorinského
kraja.Hudobný doprovod mu bola Muzika folklorika a bolo nahrané v štúdiach vo
Veselí nad Moravou a v Lipove. Vydanie čiastočne podporili p. Peter Halabrín
a mesto Myjava.
Do života bola uvedená aj básnická zbierka Jaroslava Hargaša „Šestdesiať
vyznaní“.

Myjavskí heligonkári 10.februára mali krst v poradí už tretieho CD pod názvom „Na
tom vŕšku Javoriny“.
Do života bola 4.2.2017 uvedená aj básnická zbierka Jaroslava Hargaša
„Šestdesiať vyznaní“.
Dychová hudba Myjavci na tohtoročnom Michalskom jarmoku uvedla do života svoj
druhý CD album s jednoduchým názvom - Myjavci 2.
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e) spoločenský život a podujatia:
Reprezentaný ples Hotela Štefánik Desiaty ročník tradičného reprezentačného
plesu Hotela Štefánik v Myjave sa uskutočnil v sobotu 21. januára 2017. Ples
moderovala Karin Majtánová. Do tanca hrala hudobná skupina Radical a hosť
večera speváčka Tereza Kerndlová.
Veterán klub Myjava v spolupráci s mestom Myjava pripravil pre širokú verejnosť
jesennú Kopaničiarsku auto-moto veterán burzu. Konala sa v nedeľu 1. októbra
2017 v čase od 7.00 do 13.00 h. na parkovisku v Trnovcoch.
f) Verejný život a významné udalosti :
Spomienka na SNP Mesto Myjava a Miestna organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Myjava (MO SZPB) usporiadali Spomienkové
zhromaždenie pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania - SNP.
Kladenie vencov bolo v pondelok 28. augusta 2017 o 13.00 h pri Pamätníku
osloboditeľov na Nám. M. R. Štefánika v Myjave.
Myjavu navštívi prezident SR

V stredu 8. novembra 2017 navštívi mesto Myjava prezident
Slovenskej republiky Andrej Kiska. V rámci programu svojej pracovnej návštevy sa
prezident dopoludnia stretnol so zástupcami myjavskej samosprávy na mestskom
úrade. Potom navštívi študentov a pedagógov Gymnázia Myjava a taktiež sa bol
pozrieť aj na Prezentáciu stredných škôl, ktorá s v tento deň bude konať v Kultúrnom
dome Samka Dudíka. Popoludní bol Andrej Kiska s delegáciou do firmy HDO
pôsobiacej v Myjave a obedom v v Starej Myjave v reštaurácii „Na nátoni“ svoj
program na kopaniciach zakončil.
SNM - Múzeum Slovenských národných rád a mesto Myjava pripravila 19. 9. 2017 o
13.30 h. spomienkové stretnutie pri príležitosti 169. výročia vzniku I. Slovenskej
národnej rady. Za asistencie čestnej jednotky Hradnej stráže položila delegácia
NRS na čele s ministrom obrany Petrom Gajdošom. Za mesto Myjava položili veniec
vedúca úradu Ing. Jarmila Sluková a predsedkyňa kultúrnej komisie Mgr. Vierka
Feriancová. Hymnu Slovenskej republiky zaspieval Jaroslav Hargaš.
Náučný chodník - Na myjavskom sídlisku Dolná štvrť pribudol detský náučný
chodník, ktorého realizáciu podporila nadácia SPP (SPPoločne) sumou vo výške 10
000,- €. Nachádza na asfaltovej ploche pri dopravnom ihrisku kde sadeti sa tu budú
hrou oboznamujú so správnym triedením odpadu a prostredníctvom rôznych
30

interaktívnych prvkov sa naučia spoznávať miestnu faunu, flóru a okolitý svet. Náuka
o recyklácii odpadu sa nachádza na inštaláciach Slniečko, Mráčik a Strom, medzi
interaktívne prvky patria skladačky zamerané na spoznávanie drevín a zvierat v
kraji(list - strom - plod, stopa - zviera - potrava) aviacúčelové prvky "Krása a pestrosť
našich drevín“ či "Triedenie odpadu". Deti si môžu spolu so svojimi rodičmi bezpečne
tráviť čas a rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti v danej oblasti. Detský náučný
chodník je navrhnutý tak, aby vyhovoval najmä najmenším deťom, ale zaujme aj
väčších škôlkarov, či žiakov prvého stupňa základných škôl.
Bežkárske stopy Občianske združenie Kopanice v pohybe pripravili upravené
bežecké stopy. Stopy viedli od Prídolia smerom na Kubíkov vrch, Veľkú Javorinu a
Kamennú búdu.
VII. Spolky a organizácie
Finančné dary neziskový m organizáciam -Slovarm a Bytový podnik spoločne
spolu so Slovplastom Myjava prerozdelili myjavským neziskovým organizáciam spolu
7 000 Eur.Spolu 16 neziskoviek obdržali finančnú podporu za prítomnosti primátora
mesta p. Halabrína a predstaviteľov sponzorujúcich firiem.
Červený kríž – Vianočná kvapka krvi – Túto Organizoval TSK a HTO NsP Myjava.
Akcia bola v termíne od 30. 11. do 21. 12. 2017.
Ocenenie darcov krve na MsÚ v Myjave – Začiatkom novembra už tradične
v obradnej sieni MsÚ spolu 63 darcov bolo ocenených Jánskeho plaketam. Ocenenia
im osobne odovzdávali primárka hematologické ho oddelenia NsP Myjava MUDr.
Jarmila Náhliková ,a predsedkyňa ČK v Myjave Anna Durcová.
Prijatie jubilantov na MsÚ sa konalo v roku 2017 4-krát. Ku koncu roku to bolo pár
dní pred Vianocami a 21 jubilantom sa prihovoril a poďakoval primátor Pavel
Halabrín.Jubilantom boli odovzdané darčeky a DFS Kopaničiarik im zahral
a zaspieval Vianočné koledy,
Poľovnícke združenie T. Lúka, Regionálna organizácia poľovného zväzu
a mesto Myjava pripravili výstavu poľovníckych trofejí – Táto sa konala konala
v polovici marca v DK SD.Po dvoch rokoch pripravili výstavu poľovníci z okresu
Myjava a Senica.Pprezentovali tam trofeje roku 2016/17. Bolo prezentovaných: 570
ks srnčej, 254 danieliej, 218 jeleniej, 65 mufloniej a ukážky dravých vtákov, volaviek,
kačíc a drobných šeliem.
Komunitné centrum Khamoro pripravilo v priestoroch komunitného centra na
Trokanovej ulici v Myjave pre verejnosť pred Vianocami na kurz šitia. Zúčastnený sa
mohli naučiť šiť rôzne užitočné veci od voňavých vrecúšok s levanduľou až po tašky
na nákup.
VIII. Šport a telesná kultúra:
a) šport:
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Spoločnosť Samšport - od 6. januára 2017 bola pre verejnosť otvorená umelá
ľadová plocha v mestskom športovom areáli na Marečkovej ulici v Myjave. Bola
prístupná každý deň v prípade vhodných poveternostných podmienok od 14.00 do
18.00 h. V piatok 6. januára 2017, bol vstup zdarma, inak bolo vstupné 0,50 € na
osobu.
Šárka slivková – amatérsky cyklistický pretek pre amatérov sa konal tohto roku 13.
júna.
Volejbalový klub - 5. - 6. miesto - druhý zápas: (hralo sa na dva hrané
zápasy)Volejbalisti TJ Spartak Myjava obsadili konečné piate miesto v extralige po
víťazstve 3:1 v druhom zápase nad VK Prievidza. Minuloročný bronzový medailista z
Prievidze skončil na šiestej priečke. TJ Spartak Myjava - VK Prievidza 3:1 (-16, 26,
23,
21),
/prvý
zápas
3:0,
Myjava
skončila
piata/.
Zostava Myjavy: Hauer 3, Ihnát 18, Kraisl 3, Katona 13, Pokopec 2, Durec 11, libero
Vydarený (Mračko 9, Konc 3, Vašek 0). Tréner: M. Pipa.
2) individuálne športy:
1.2. amatérske – dospelí,
Kopaničiarska 10: Pohár primátora Myjavy. V sobotu 16. septembra 2017 sa v
Myjave uskutočnil 8. ročník bežeckých pretekov Kopaničiarska 10-tka. Pretek sa
koná pri príležitosti Dňa Ústavy a poriada ho Atletický oddiel TJ Spartak Myjava spolu
s mestom Myjava. Novinkou bolo, že každý pretekár mal ku štartovnému číslu
časomierový čip. V dopoludňajších hodinách sa so štartom o 10.00 h uskutočnili
behy žiakov a žiačok. Tých tohto roku štartovali oddelene po ročníkoch a dievčatá a
chlapci. V kategórii „Buď fit“ bežalo 32 bežcov, Katarína Kormaníková zvíťazila medzi
ženami a Martin Madaj u mužov. Celkovou víťazkou žien bola Jana Úradníková z
Piešťan časom 24,53 min. Medzi mužmi zvíťazil časom 32,38 min Lukáš Soural z
VSK Univerzita Brno. Výsledky myjavských bežcov: Anna Durcová st. Druhá v
kategórii nad 50 rokov, Ján Moravec v tej istej kategórii mužov bol tiež druhý, Filip
moravec bol v hlavnej kategórii tretí. Celkovo štartovalo 214 pretekárov.
Ženský futbal na Myjave Družstvo žien v sezóne 2016/2017
Ženy sa v I. slovenskej lige umiestnili na výbornom piatom mieste so ziskom
29.bodov.
Družstvo žien Spartaka Myjava sa počas zimnej prestávky zúčastnilo celoslovenskej
futsalovej ligy. Túto súťaž tvorilo sedem družstiev – ŠKF VIX Žilina, Grizzly Košice,
Spartak Myjava, SLC Banská Bystrica, FC Spartak Trnava, Púchov a SVČ R1
Banská Bystrica. Hráčky Spartaka Myjava obhájili v súťaži titul majsteriek Slovenska.
Dievčatá z Myjavy zaznamenali 10 výhier a 1 remízu, čím si do tabuľky pripísali 31
bodov, ktoré im stačili na jednoznačné prvé miesto. Okrem celkového víťazstva
získali Myjavčanky aj individuálne ocenenia. Sylvia Smatanová sa stala
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najužitočnejšou hráčkou družstva, Nikoleta Hucovičová s 13 gólmi najlepšou
strelkyňou ligy a kapitánka Iveta Neveďalová najlepšou hráčkou ligy a členkou All
Stars tímu ligy. Dievčatá dostali aj pozvánku na najbližšie reprezentačné zápasy v
apríli s Ruskom a počas leta s Talianskom či Ukrajinou.
V jesennej časti sezóny 2017/2018 sa ženy umiestnili na peknom treťom mieste.
Sezónu začali v zostave: Bažíková, Jakubíčková, Pekníková, Chlebíková, Majtánová,
Petríková, Koplíková, Pirťanová, Smatanová, Zvončeková, Panáková, Šedivá,
Neveďalová, Hucovičová, Bogorová, Skupinová.
Juniorky sa v I. slovenskej lige umiestnili na ôsmom mieste so ziskom 12. bodov.
Juniorky v jesennej časti skončili na ôsmom mieste. Sezónu začali v zostave:
Žitňanská, Karasová, Obuchová, Tonkovičová, Sudorová, Trtúšeková, Šašová,
Tanglmayerová, Glatzová, Durcová, Škarítková, Vachulová, Ježová, Vajašová,
Matušicová, Valikova.
1.3. mládež a deti:
Žiačky Spartaka Myjava
Družstvo žiačok v sezóne 2014/2015 tvorili
Starší dorast U19, tréner Dr. Radúz Dorňák hodnotil umiestnenie v sezóne
2015/2016 na štvrtom mieste pozitívne a ako dobrú skúsenosť pre hráčov.
II. LIGA STARŠIEHO DORASTU – chlapci skončili na peknom štvrtom mieste zo
ziskom 51 bodov za prvým FK DAC 1904 Dunajská Streda, ktoký získali 72 bodov..
Starší
žiaci
1.1. profesionálne

U15

Spartaka

Myjava

-

Volejbalisti Spartaka Myjava - sezónu absolvovali v strede tabuľky a napokon
skončili na piatom mieste, keď porazili Prievidzu a v poslednom domácom zápase
zvíťazili 3:1. Pod vedením trénera Martina Pipu odohrali posledný zápas extraligy
2016/2017 v zostave:Hauer, Ihnát, Kraisl, Katona, Pokopec, Durec, Vydarený,
Mračko, Konc, Vašek.
FO SPARTAK MYJAVA - Sezóna 2016/2017. Sezónu začali muži A v štvrtej lige.
Posledný zápas jesene s Iskrou Holič vyšiel nad očakávanie a zvíťazili 7:1. Zostava
Myjavy:
Kubica - Matušica, Marček, Horeš /K/, Kočica (70' Tomič) - Vávra, Jastráb (54' Sivák
Pa.), Flamík (70' Kvasnička), Karika - Copko, Jorík (76' Čobrda). Spartak Myjava tak
zimoval na peknom štvrtom mieste IV. ligy severozápad po svojom dosiaľ najvyššom
víťazstve v aktuálnom súťažnom ročníku.
JESENNÁ ČASŤ SEZÓNY 2015/2016: Starší dorast U19,
Mladší dorast U17 pracoval pod vedením trénera Dalibora Dubovského, asistenta
Jána Dugu a vedúceho mužstva Jána Kolárika V tabuľke po jeseni obsadili 6. miesto,
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keď na tretie miesto strácali len tri body a na prvé mužstvo osem bodov. Káder
mužstva U17 v jesennej časti: Brankári: Samul Michal, Hučko Adrián, Vdoviak
Michal
Hráči: Benda Marek, Šturdík Stanislav, Repta Adam, Karika Kristián, Závodný
Samuel, Buzay Viktor, Liška Lukáš, Osuský Ján, Nálepa Pavol, Kunka Marko, Cintula
Jakub, Pavlovič Jakub, Adásek Adrián, Kosík Jakub, Kováč Ľuboš, Fedoráš Michal,
Jankových Richard, Kavický Martin, Kolník Šimon
1.2. amatérske – dospelí,
1.3. mládež a deti
3. Informácia o konečnom umiestnení jednotlivých kategórií v súťažnom ročníku
2016/2017 - ženy............... 5. miesto /I.liga/ - juniorky.......... 3. miesto /I.liga/ žiačky............ 5. miesto /I. liga/ - U19................ 2. miesto /II. liga/ - U17................ 1.
miesto /II. liga/ - U15................ 13. miesto /I. liga/-zostup do II.ligy - U14................
13. miesto /I. liga/-zostup do III.ligy - U13................ 14. miesto /I.liga/-zostup do II.ligy
- U12................ 14. miesto /I. liga/-zostup do III.ligy - U11................ 4. miesto /I.liga/ U10................ 5. miesto /I. liga/ - U9.................. 5. miesto /I. liga/
V klube je registrovaných viac ako 200 mládežníkov vrátane cca 50 dievčat a 38
mužov pod vedením 30-tich trénerov. Celkovo máme 15 družstiev: U7+8, U9, U10,
U11 – kategória prípravky, sezóna 2016/17 najvyššia Grassroot súťaž, sezóna
2017/18 krajská súťaž U12, U13, U14, U15 – kategória žiakov, sezóna 2016/2017
I.liga, 2017/2018 II. liga + III.liga U17 + U19 – kategória dorast – II.liga Muži + B muži
– kategória dospelých – IV.liga + VI.liga Ženy + juniorky + žiacky – kategória dievčat
– I.liga riadená SFZ + 1.futsalová liga Činnosť : Družstvá hrajú pravidelné súťaže,
kde ročne každé z nich odohrá cca 30 majstrovských stretnutí a 20-25 prípravných
stretnutí a turnajov. -Precestujú na zápasy množstvo km - Týždenne trénujú 3-4 x Zúčastňujú sa turnajov doma i v zahraničí, dorast U17 chodí pravidelne na kvalitný
turnaj do Chorvátska, na ktorom sa v roku 2017 umiestnil na 3.mieste
Organizujú sa pre futbalové zväzy medzinárodné a medzištátne reprezentačné
stretnutia – robia sa pravidelné výbery do športových tried a jednotlivých družstiev viacero našich hráčov a hráčok sa zúčastňuje regionálnych výberov a je členmi
mládežníckych reprezentácií -tréneri pracujú vo zväzových štruktúrach, regionálnych
ale aj národných ( Neveďalová, Dubovský, Malečka) - spolupracujeme s CVČ
a poskytujú sa im priestory a pomáhame s organizáciou školských súťaží...
b) telesná kultúra (podujatia)
Umelé klzisko na námestí – I v tomto roku bolo na námestí zostavené klzisko so
syntetickým ľadom EZ GLIDE 350 s rozmermi 25,5 x 13,72 m.
ceny a ocenenia
Výsledky Športovca Myjavy 2017 - V piatok 2. marca 2018 sa v Kultúrnom dome
Samka Dudíka v Myjave uskutočnil jubilejný 10. ročník slávnostného vyhlásenia
výsledkov verejnej ankety Športovec Myjavy, tento raz za rok 2017. Počas viac ako
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dvojhodinového programu predstavili organizátori podujatia prítomným divákom 58
nominovaných športovcov, kolektívov či trénerov z desiatich športových odvetví.
Vrcholom programu bolo vyhlásenie takzvanej TOP-ky, dvanástich športovcov, ktorí
si pred prvým marcovým víkendom odniesli z kultúrneho domu titul Športovec Myjavy
2017. Ceny nominovaným športovcom odovzdávali zástupcovia sponzorov
programu, mesta Myjava, oddielov TJ Spartak Myjava i dvaja hostia - historicky
najúspešnejší strelec slovenskej reprezentácie a stále aktívny hráč Robert Vittek a
podpredsedníčka výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Mgr. Eva
Smolíková. Slávnostný a zároveň športový charakter večera vhodne dopĺňali svojimi
vystúpeniami Folklórny súbor Kopaničiar, myjavská hudobná skupina NighTeen
SevenTies, skákacie topánky APO z Českej republiky a deti z Materskej školy
Bradáčova v Myjave. Program Športovec Myjavy 2017 mal, ako zvyčajne, aj svoj
dobročinný rozmer. V tomto roku bol výťažok z dobrovoľného vstupného odovzdaný
priamo na javisku práve Materskej škole Bradáčova v Myjave na nákup cvičebných a
športových pomôcok.
Kolektív roka - mužský tím volejbalistov TJ Spartak Myjava
Kolektív roka - víťaz verejného hlasovania - tím žien Spartaka Myjava
Tréner roka Iveta Neveďalová - hrajúca trénerka žien Spartaka Myjava a zároveň
trénerka junioriek
Tréner roka - víťaz verejného hlasovania - Roman Kaločay - tréner myjavského
bikrosového oddielu
Objav roka - Emma Garajová, plávanie Spartak Myjava, Družstvo volejbalistiek
TJ Spartak Myjava – mladšie žiačky, Monika Lukáčová, basketbal Spartak Myjava
– juniorky, Lucas Kosík, futbal Spartak Myjava – U7
Objav roka - víťaz verejného hlasovania - Emma Garajová, plávanie Spartak
Myjava
Sieň slávy myjavského športu - Mgr. Janka Gáliková, basketbal, Ján Šula,
vzpieranie, Ing. Aurel Serdahely – in memoriam, turistika
Cena primátora - tanečná skupina Las Babbass z Myjavy za zisk titulu Majstra
sveta v Maďarsku.
Športovec Myjavy za rok 2017 - TOP-ka
Peter Čeleš, člen Armwrestling klubu Myjava. Získal na medzinárodnej súťaži
Senecká ruka zlato na obe ruky v kategórii juniori do 18 rokov a do 80 kg. Jeho
najväčším úspechom je titul Majstra Európy v kategórii juniorov do 18 rokov a do 75
kg a 3. miesto na Majstrovstvách Európy na ľavú ruku v rovnakej kategórii.
Zuzana Durcová, členka Slovenskej atletickej reprezentácie. Získala 22. miesto na
Majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľskom Bydgoszczi. Zuzka má dva tituly
Majsterky Slovenska na 5 km na dráhe a na 10 km na ceste. Ďalšie dva tituly získala
ako vicemajsterka Slovenska na 10 km na dráhe a v behu do vrchu.
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Zuzana Kovalíková. S basketbalom začala na Myjave. Takmer tri roky pôsobila v
extraligových Strakoniciach a následne dva roky v Olomouci. S Piešťanskými
Čajkami získala tretie, dvakrát druhé miesto v slovenskej extralige a tretie miesto v
stredoeurópskej lige CEWL. Momentálne pôsobí vo Francúzsku, v druhej národnej
lige,
kde
hrá
za
družstvo
CSL
Dijon.
Barbora Horniaková sa venuje biatlonu a preteká za mladšie dorastenky. V
uplynulom roku získala dvakrát 1. miesto v Slovenskom pohári v bežeckom lyžovaní,
dvakrát 1. miesto v Slovenskom pohári v biatlone, dvakrát 2. a raz 3. miesto na
Majstrovstvách Slovenska v biatlone. Patrí jej aj 2. miesto na Majstrovstvách
Slovenska v bežeckom lyžovaní. Roland Petráš je majstrom Slovenska pre rok 2017
v kategórii kumite do 30 kg. Takisto mu patrí zlato z medzinárodého turnaja v karate
Grand Prix Slovakia a bronz z medzinárodného turnaja Memoriál Michala Bozogáňa.
Celkovo
získal
za
rok
2017
jedenásť
medailí.
Jakub Štetina je členom reprezentačného výberu Slovenska v kategórii kadeti.
Medzi jeho najcennejšie umiestnenia patrí zlato z medzinárodného turnaja v karate v
Chorvátskej Rijeke, bronz z medzinárodného turnaja v karate chorvátskom Zagrebe,
bronz z medzinárodného turnaja Grand Prix Ostrava a bronz na Majstrovstvách
Slovenska v karate kadetov v kategórii kumite do 57 kg. Celkovo mu za rok 2017
patrí
10
medailí.
Vladimír Podmajerský sa stal tento rok Majstrom Slovenska v pretekoch
automobilov do vrchu v triede A-2000 na vozidle Peugeot 206 RC. Počas ôsmych
závodných víkendov sa postavil sedemkrát na najvyšší stupienok, päťkrát na druhé
miesto
a
jeden
krát
obsadil
3.
miesto.
Lukáš Hazucha je od roku 2012 je členom Plaveckého oddielu TJ Spartak Myjava.
V roku 2017sa stal trojnásobným Majstrom Slovenska v znakových disciplínach v
kategórii najmladších žiakov a bol bronzový v pretekoch FPD Slovenského pohára
žiakov kategórie najmladších žiakov. Lukáš navyše získava aj titul Športovca roka
2017 vo verejnom hlasovaní, keď v silnej konkurencii obstál najlepšie a na svoje
konto si prostredníctvom webovej ankety a hlasovacích lístkov v týždenníku
Kopaničiar Expres pripísal spolu 393 hlasov.
Samuel Koník sa plávaniu venuje sedem rokov. Medzi jeho najväčšie úspechy v
roku 2017 patrí titul dvojnásobného vicemajstra SR v kategórii najmladších žiakov. V
ďalších pretekoch si vyplával trikrát prvé a trikrát druhé miesto.
Jakub Ihnát je volejbalista, ktorý sa zaslúžil o 5. miesto Myjavy v extralige mužov,
vybojoval možnosť hrať Európsky pohár a stredoeurópsku ligu MEVZA. Je hráčom s
najlepším
podaním
vo
volejbalovej
extralige
mužov.
Dávid Copko je dynamický typ futbalistu, dobre technicky vybavený a s ochotou na
sebe pracovať. Toto sú tri základné predpoklady na to, aby k doterajším deviatim
ligovým zápasom v najvyššej slovenskej súťaži pridal v budúcnosti i ďalšie.
Michal Tomič je odchovanec Spartaka Myjava, ktorý reprezentuje klub U.C.
Sampdoria Janov v kategórii U20 Primavera. So svojím tímom postúpil na záverečný
turnaj o majstra Talianska. Je mládežníckym slovenským reprezentantom v kategórii
U19 a v závere roka 2017 ho tréner U21 Pavel Hapal nominoval na prípravný kemp
do Grécka.
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IX. Záver, sumár, počasie v meste Myjava, vyhodnotenie:
Počasie v r. 2017:
Počasie v roku 2017 bolo v znamení rekordných letných horúčav. Prvý deň Nového
roku 2017 bol jemne mrazivý. O polnoci bolo -6°C. NaTroch kráľov 6.1. bol mrazivý
slnečný deň s priemernou dennou teplotou -6°C a snehová pokrývka bola 20 cm. 78. 1. bol treskúci celodenný mráz. Ráno bolo rekordných -13°C. 16°C celodenná
teplota bola pod nulou. 7.1. ráno bolo -19°C. Celodenné mrazy pretrvávli do 13.1.,
potom prišlo sneženie a teploty mierne nad nulou. Na Myjave bolo v priemere 20 cm
snehu. Priemerná denná teplota bola -6°C. Najvyššia teplota10°C – najniššia -5°C.
Február začal miernym mrazom a v prvých šiestich dňoch prišlo k otepleniu. Po
siedmom zasa primrzlo a teploty po celý deň boli pod bodom mrazu. Od 7.2 do 17. 2.
bolo bez zrážok. Po tom začalo pršať a postupne zrážky zosilneli a topiaci sneh
zdvihol hladinu rieky Myjavy. Najvyššia teplota10°C – najniššia -5°C.
Marec bol teplotne priemerný s maximálnou teplotou 22°C a najnižšou teplotou 12°C.
1.príl začal pravým aprílovým počasím. Počas dňa pršalo, sneh padal, bolo jasno
a po prvýkrát bola búrka s hrmením a ľadovcom.Začiatok apríla bol chladný s
rannými mrazmi -1°C a denné tepoty neprekračovali 7°C. Na Veľký piatok viackrát
snežilo, takisto v sobotu a na Veľkonočnú nedeľu. Na Veľkonočný pondelok viackrát
snežilo a priemerná celodenná teplota bola 1,5°C.Od 10. - 16.4. sa oteplilo až na
20°C. Rozkvitli hlochy a marhule.Potom prišlo ochladenie o desať stupňov. Od 2028.4. boli denné teploty nad 20°C. 29.4. prišlo prudké ochladenie s dažďom na
priemer 9°C. Apríl bol teplotne s maximálnou teplotou 23°C a najnižšou teplotou 2°C.
Prvý máj bol chladnejší, poobede pršalo. Prepŕchalo do 6.5. potom prišla tepá vlna a
7. mája bolo 24°C. Do konca mája pomerne často pršalo a priemer denný bol
20,5°C, Celodenný 14 ,8°C. V máji bola maximálna teplota 24°C a najnižšia teplota
3°C.
Jún začal pozvoľným oteplovaním a 14.6. bola nameraná teplota 33°C a priemerná
denná bola 23°C. Po 14.6. prišlo ochladenie. Od začiatku júna nepršalo až na
folkórne v piatok 19.6. a pršalo aj v sobotu a v nedeľu aj keď len prehánkovo. Ešte
pršalo zo dva dni a jń pokračoval s dennými teplotami kolo 25°C. Maxim. Denná
priem t. 25.1°C, 86,8mm. V júni bola maximálna teplota 31°C a najnižšia teplota
10°C.
Júl začal miernymi teplotami, a 10.6. teplota vystúpala na 32°C. Na 32°C vzstúpala
ešte 21. a 30. 6. V júli bola s maximálna teplota 32°C a najnižšia teplota 12°C.
August začal horúčavami, ktoré stupňovali až domaxima v tomto roku. Ochladenie s
prehánkami začalo od 26.8. August mal maximálnu teplotu 34°C a najnižšia teplota
13°C.
September začal ešte 1.9. horúco, ale potom sa začalo ochladzovať a druhého
začalo pršať.
Stred mesiaca bol chladný a 20.9. bolo v priemere len 8,5°C. Oteplilo sa až 25.9. a to
na priemer 18,5°C. Babie leto vyvrcholilo na konci 30.9. Ráno bolo 6°C a cez deň
bolo 18°C.
Po 11,10. prišlo babie ,leto. Už týždeň rástli huby. Rástli všade, dokonca i na lúkach
vatovce.Pekné počasie pretrvávalo do 21.10. potom sa postupne ochladzovalo a ku
koncu mesiaca posledné tri rána boli -2°C, Priemerná teplota v októbri bola 11,1°C,
Denná 15,8°C a nočná 6,9°C.
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November začal slnečne s dennými teplotami 12-14°C. Postupne sa to
spriemerovalo na 10°C.
V strede mesiaca ranné teploty klesli pod bod mrazu a denné na 5-7°C. Až do konca
mesiaca boli mierne nadpriemerné teploty. Na konci novembra 30.11. snežilo od noci
celý deň, čo vyvolalo kalamitu nielen na Myjave, ale aj na celom Slovensku. Napadlo
30cm snehu.
December začal mierne s rannými mrazmi. Po 10.12. sa oteplilo a všetok sneh zišiel.
11.12 bolo až 11°C. Pred vianocami sa oteplilo a 24.12. na Štedrý deň bolo cez deň
5°C.
Teplota vzduchu na Slovensku
Rok 2017 skončil na väčšine územia Slovenska v porovnaní s klimatickým normálom
1961-1990 ako veľmi až mimoriadne teplý. Priemerná územná teplota vzduchu
bola 8,4 °C, pričom odchýlka od normálu 1961 – 1990 bola +1,3 °C. V porovnaní s
novším normálom 1981-2010 odchýlka priemernej ročnej teploty vzduchu bola +0,8
°C. Relatívne najteplejšie bolo v západnej, resp. juhozápadnej časti Slovenska, kde
odchýlka od normálu bola vyššia ako +1,5 °C (Obr. 1). Územný priemer teploty
vzduchu zaradil rok 2017 ako 12. najteplejší aspoň od roku 1961, avšak
v niektorých oblastiach na krajnom juhozápade oblasti Bratislavy ako 2. až
3. (Bratislava-letisko), resp. 5 až 7. (Bratislava-Koliba) najteplejší aspoň od roku
1961. Súvislejšie chladné periódy boli len v januári, od polovice apríla do polovice
mája a v druhej polovici septembra (Obr. 2). V ostatnom priebehu roka sa teplotná
krivka pohybovala nad priemerom.
Zima 2016/17 (december 2016 až február 2017) patrila na väčšine územia
Slovenska medzi teplotne normálne zimy, čo je však dôsledok kompenzácie veľmi
studeného januára a veľmi teplého februára 2017. Podľa údajov z meteorologickej
stanice v Hurbanove skončila zima 2016/17 ako 30. až 32. najchladnejšia aspoň od
roku 1901. Zima 2016/17 bola najchladnejšou zimou od zimy 2005/06, ktorá však
bola výrazne chladnejšia, predovšetkým na severe Slovenska. Priemerná územná
odchýlka zimy 2016/17 od normálu 1961 – 1990 dosiahla -0,3 °C (-0,8 °C v
porovnaní s 1981 – 2010, Obr. 1), pričom relatívne teplejšia bola vo vyšších
nadmorských výškach a miestami aj v niektorých kotlinových polohách na severe
stredného a východného Slovenska (na Lomnickom štíte až o +1,3 °C). Naopak,
chladnejšia bola vo východnej časti Podunajskej nížiny, na strednom Považí a Ponitrí
a na Východoslovenskej nížine (menej ako o -1,0 °C).
Zima sa začala teplotne normálnym až teplým decembrom 2016. Na rozdiel od
decembra, január 2017 skončil v porovnaní s normálovým obdobím 1961 – 1990
ako studený až veľmi studený mesiac (-3,6 °C v porovnaní s 1961-1990). Na
väčšine územia Slovenska išlo o najchladnejší január od roku 1985 (niekde od
1987), no našli sa aj meteorologické stanice, kde sa chladnejší január od tuhej zimy
1941/42 zatiaľ nevyskytol. Február 2017 bol v priemere teplý až veľmi teplý (+2,4 °C
v porovnaní s 1961 – 1990), a predovšetkým v poslednej dekáde nadobudol až jarný
charakter (v posledných dňoch mesiaca boli dokonca prekonané aj teplotné rekordy
pripadajúce napr. na 28. február). Absolútne minimum teploty vzduchu v priebehu
zimy 2016/17 bolo zaznamenané v Oravskej Lesnej, a to dňa 8.1.2017 (-35,5 °C).
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Záverečné ustanovenie
Návrh kronikárskeho záznamu Mesta Myjava za rok 2017 bol po vypracovaný
kronikárom a predložený na prerokovanie:
- Mestskému zastupiteľstvu v Myjave dňa 2. októbra 2018, ktoré prijalo uznesenie s
nasledovným znením:
- „Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie kronikársky záznam mesta Myjava za
rok 2017 a odporúča jeho prerokovanie a schválenie.“
- „Mestské zastupiteľstvo v Myjave ju dňa 28. apríla 2018 po prerokovaní svojím
uznesením č. ...... vzalo na vedomie.
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Návrh
na vykonanie zápisu do kroniky mesta Myjava
za rok 2017

Predkladá:
p. Pavol Halabrín
primátor Mesta Myjava

Návrh na uznesenie:
MsZ v Myjave berie na vedomie
návrh kronikárskeho záznamu mesta Myjava za rok 2017

Spracoval:
Jaroslav Hargaš
kronikár mesta Myjava

Prizvaný:
Jaroslav Hargaš
kronikár mesta Myjava

V Myjave, dňa
2.10.2018
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